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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BU-
DYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI MUZEUM WRAZ Z ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH-
NICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYN-
KU NR 59 NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO MUZEUM SIŁ PO-
WIETRZNYCH W KOSZALINIE", adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego, dz. nr 398/3; 
Koszalin zjazd z działki drogowej 397 (ul. Wojska Polskiego) infrastruktura w działkach: 
398/3, 398/4, dr.397. Instalacje elektryczne zewnętrzne. 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 

 
Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych zewnętrznych. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznych ze-
wnętrznych i obejmuje: 
 
 

• Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i składowania, 

• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 
• Wymagania dotyczące środków transportu, 
• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 
• Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy  

 

Organizacja robót budowlanych 
 

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 

dostępność; 
• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymia-

rami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 
miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat. 
 
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 
Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w 
dzienniku budowy. 
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Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 
- bezpieczeństwo na terenie budowy 
- prowadzenie dziennika budowy 
- kontakty z organami kontroli  

 
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Ro-
bót wraz z kopią uprawnień. 
 
 

Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 
osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 

Ochrona środowiska 
 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-
nywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szcze-
gólnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 
 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 
wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz 
wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlece-
nia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Pol-
skich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 
 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz 
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robót.  
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-
cy. 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie obj ętym przedmiotem za-
mówienia 
 
CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 
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1.5 Określenia podstawowe 
 
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z 
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 
albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od 
ich stosowania. 
 

2 Właściwo ści wyrobów budowlanych 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określo-
nego systemu oceny zgodności, 

• posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jący zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań 
rozporządzenia (rozporządzeń).  

• oznakował wyroby znakiem CE. 
 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów tech-
nicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom. 
 

 

3 Wymagania szczegółowe dotycz ące sprz ętu i maszyn do robót budowla-
nych 

 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą 
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zalece-
niami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować 
sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

4 Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-
cy. 
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5 Wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
Trasy instalacji elektrycznych 
 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz re-
montów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych 
 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględnia-
jący warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 
 
Przejścia przez ściany i stropy 
 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. 

b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywa-

ne w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp. 

 
Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do pod-
łoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy ko-
łek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozpo-
rowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 
Podejście do odbiorników 
 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 
 Układanie przewodów 
 
Układanie rur 
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Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 
− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
− wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
− wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% we-
wnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwi ć odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie prze-
wodami. 
 
Wciąganie przewodów 
 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego ru-
rowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
Wykonanie instalacji podtynkowej 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczel-
nień. 
 
Łączenie przewodów 
 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia nale-
ży uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprę-
żenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany. 
 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, po-
między oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 
 
Przyłączanie odbiorników 
 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji od-
biornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
 
 
Demontaże 
Istniejące przyłącze energetyczne do budynku należy zdemontować a kable pozostawione w zmie-
ni unieczynnić. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi. Odkryte kable energetyczne kolidujące z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu, należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi.  
Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonać pod nadzorem służb technicz-
nych gestora sieci, po wcześniejszym powiadomieniu i uzyskaniu zgody. Całość prac należy wy-
konać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca ponosi koszty związane z dopusz-
czeniem do prac przez gestora sieci oraz odpowiada za powstałe szkody podczas tych prac.  
Szczegóły zgodnie z załączoną planszą zagospodarowania terenu i schematami.  
Wewnętrzna linia zasilająca 
Zgodnie z wydanymi warunkami ENERGA Operator sp. z o.o. nr: 13/R53/02234 z dn. 03.07.2013, 
zakład energetyczny wybuduje złącze kablowe ZKP, na granicy działki, od strony ul. Wojska Pol-
skiego. Od projektowanego złącza ZKP do rozdzielnicy głównej RG należy ułożyć linię kablową 
typu: YKY 5x16mm.  
Kable należy układać na głębokości 0,7m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na 
głębokości 1,0m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Kable powinny być ułożone w 
wykopie linia falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania moż-
liwych przesunięć gruntu. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 
cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna być 
na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 30 cm, a jej szerokość być nie mniejsza niż 20 cm. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Przy przejściu pod drogami i wjazdami ka-
ble układać na głębokości 1m w przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK 110 w kolorze 
niebieskim o średnicy 110/95mm. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem pod-
ziemnym należy wykonać zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów 
odległości wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z 
PCV. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki roz-
mieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycz-
nych, np.: skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli. Całość robót kablo-
wych wykonać zgodnie z projektem oraz normą kablową PN-76/E-05125.  
Przepusty pod drogami należy wykonać zgodnie z zasadą: ilość projektowanych kabli x1,5 z za-
okrągleniem w górę i oznakować miejsca ich ułożenia. W miejscach zbliżeń z istniejącą infrastruk-
turą kable zabezpieczyć osłonami.  
Oświetlenie zewnętrzne 
Na terenie przyległym projektuje się oświetlenie zewnętrzne, instalacje należy wykonać zgodnie z 
załączonym zagospodarowaniem terenu. Instalacje należy wykonać kablem YAKY, YKY (wg 
oznaczenia zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania). 
Wraz z trasami kablowymi na dnie wykopu należy prowadzić drut stalowy Fe-Zn 8mm jako uziom 
powierzchniowy, drut należy łączyć z uziomem budynku i szyną/zaciskiem PE urządzenia elek-
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trycznego przyłączanego, słupów oświetleniowych itp. Dodatkowo na każdym rozgałęzieniu i koń-
cu linii zasilającej należy wykonać uziom pogrążany typu GALMAR, R<10ohm.  
Kable należy układać na głębokości 0,5m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na głębo-
kości 1,0m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Kable powinny być ułożone w wy-
kopie linia falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możli-
wych przesunięć gruntu. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 
cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna być 
na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 30 cm, a jej szerokość być nie mniejsza niż 20 cm. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Przy przejściu pod drogami i wjazdami ka-
ble układać na głębokości 1m w przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK 75 w kolorze 
niebieskim o średnicy 75mm. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziem-
nym należy wykonać zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odle-
głości wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PCV. 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmiesz-
czone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, 
np.: skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli. Całość robót kablowych 
wykonać zgodnie z projektem oraz normami kablowymi PN-76/E-05125, N-SEP 004.  
Oprawy oświetlenia parkowego 
Na przyległym terenie projektuje się oświetlenie niskie typu parkowego na aluminiowych słupach 
z punktem świetlnym na wysokości max. 4,0m firmy ROSA ze źródłem światła sodowym 70W.  
W celu oświetlenia eksponatów znajdujących się na przyległym terenie projektuje się oprawy 
oświetleniowe kierunkowe, ze źródłem światła halogenowym 35W. Ustawienie opraw należy do-
konać na etapie wykonawstwa w porozumieniu z przedstawicielem inwestora i użytkownikiem 
obiektu.  
Szczegóły zgodnie z załączoną planszą zagospodarowania terenu i schematami.  
Zasilanie urządzeń na zagospodarowaniu 
Do bramek wejściowych należy doprowadzić kabel typu: YKY 3x1,5mm + UTP2x4x0,5mm żel. 
W celu zasilania i podłączenia zestawów domofonowych, przewody na całej długości należy uło-
żyć w rurach ochronnych typu DVK 50mm. - projekt instalacji domofonowej zgodnie z odrębnym 
opracowaniem instalacji nisko-prądowych.  
Uwagi końcowe: 
1. Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa”. 
2. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli i użytkowników 
instalacji oraz urządzeń o przystąpieniu do robót celem wyznaczenia z ich strony nadzoru tech-
nicznego. Należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach. 
4. Dla 0,4kV należy wykonać po wykonawcze pomiary geodezyjne. 
5. Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego i wykonać pomiary: rezy-
stancji uziemień, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, rezystancji izolacji 
kabli i ciągłości żył kabli. 
6. Wszystkie prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie powinny 
być wykonywane w sposób najmniej szkodzącym drzewom i krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 
ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity; Dz.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z 
późniejszymi zm.) w tym: 
- wykopy wykonywane w obrębie stref korzeniowych drzew wykonać ręcznie poza okresem wege-
tacji, 
- w przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.  
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć rozdzielcza na terenie kompleksu będzie 
pracować w układzie TN-S z odrębnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Rozdział 
przewodu PEN na przewód PE i N nastąpi w złączu kablowym ZKP, punkt rozdziału należy uzie-
mić.  
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Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi i projektowaną infrastrukturą techniczną 
Podczas prac ziemnych należy zachować normatywne odległości pomiędzy istniejącą i projekto-
waną infrastrukturą techniczną zgodnie z N-SEP-E-004 tablica nr: 2.. W projektowanych miej-
scach należy zastosować rury ochronne zgodnie z planszą zagospodarowania terenu. W przypadku 
odkrycia niezinwentaryzowanych sieci na terenie należy zastosować rury ochronne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
 
Obliczenia techniczne 
 
Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.  
Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane. 
Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe. 
 
 
 

Wszystkie urządzenia w.w. można zamienić na urządzenia o równoważnych parametrach 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowla nych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.  
 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole 
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru 
powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w 
czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połą-
czeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na po-
szczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane 
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi do-
konać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny 
zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

• Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia 
instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

– ciągłości połączeń obwodów, 
– rezystancji uziomu, 
– rezystancji izolacji, 
– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, 
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albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpie-
niem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
 
Pomiary instalacji teletechnicznych: 
Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
 
 
Resistance  rezystancja pary, 
Propagation Delay czas propagacji, 
Attenuation  tłumienność, 
NEXT   przesłuch, 

 
 
Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Do pomiarów należy stosować luksomierz. W 
pomieszczeniach całą powierzchnie wnętrza należy podzielić na kwadraty i mierzyć natężenie 
oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu, na wysokości 
płaszczyzny roboczej. 

7 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończe-
niu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 

8 Odbiór robót budowlanych 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące do-
kumenty: 

• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 
• Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 
• Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w 
skład komisji wchodzą: 

• Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
• Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
• Kierownik robót elektrycznych, 
• Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

 

9 Rozliczenie robót 
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Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 

10 Dokumenty odniesienia 
 
Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 
- PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych. 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona 
zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1) 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 
- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-59: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i 
instalacje oświetleniowe. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 
- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny pływackie i inne. 
- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające 
ogrzewacze sauny. 
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 
- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o 
bardzo niskim napięciu. 
- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-740: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje 
obiektów, urządzeń rozrywkowych, i straganów na terenie wesołych miasteczek i cyrków. 
- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów. 
- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo 
alfanumerycznymi. 
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 
- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 



 
LISTOPAD 2013 

 
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT Str. -13- 

 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej. 
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży 
pożarnej. 

Inne normyInne normyInne normyInne normy 
- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe 
i/lub wybuchowe. 
- PN-EN 50171:2002 Niezależne systemy zasilania. 
- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów 
manipulacyjnych. 
- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć. 
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia. 
- PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 
oświetlenia. 
- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy 
na zewnątrz 
 


