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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
 
1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem instalacji elektrycznej zasilającej technologię 
instalacji solarnej kolektorów słonecznych w budynku biurowym Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A. 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Zakres ST-02 dotyczy zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

a) układaniem kabli i przewodów elektrycznych montowanych poza rozdzielnicami, 
b) montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygo-towaniem 

podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych.  
c) kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
d) wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, 
e) ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

f) wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 

g) wykonaniem instalacji odgromowej, stanowiącej ochronę instalacji technologicznej, 
h) przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
Roboty prowadzone będą w pomieszczeniu węzła cieplnego w korytarzu, pomieszczeniach 
socjalnych maszynowni na poddaszu oraz na części dachu. 

 
1.4 OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE , DEFINICJE  

 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być 
pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 
częścią czynną).  
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 
w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej, za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, poprzez komplet odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych.  
W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze  
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych kolektorów słonecznych, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
2. MATERIAŁY  
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST-00 – Wymagania 
ogólne. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu  
i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

a) dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

b) wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC)  i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe   
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

c) oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

d) wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

e) wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
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Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów jak również w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca prowadzenia 
robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały pakowane, powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem 
pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem 
oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 Podczas transportu materiałów na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 
dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy 
stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych..  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1 ZASADY OGÓLNE  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami zawartymi w ST-00 oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW  

 
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami 
umieszczonymi na liście adresowej. Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i 
ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane. 
Trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku 
muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 
 

5.3 UKŁADANIE RUR I PUSZEK  
 

Rury należy układać na tynku i mocować do ścian za pomocą uchwytów. Łuki z rur sztywnych 
należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie 
końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. Cała instalacja rurowa 
powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej 
się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich, prostych ciągów rur należy 
stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych 
wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy te umożliwienia przesunięć w kielichach (przy 
wykonaniu nieszczelnym). Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające 
równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać 
możliwość swobodnego wciągania przewodów. 
Puszki dla instalacji prowadzonej natynkowo należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie 
do  ściany. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy przewodu i dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć 
pokrywami montażowymi. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44. 

 
5.4 PRZEWODY I KABLE WCI ĄGANE DO RUR 

  
Zakres prac obejmuje: 

a) rozwinięcie przewodu, kabla,  
b) sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 
c) odmierzenie, 
d) cięcie, 
e) otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych, 
f) wciągnięcie przewodów. 

 
5.5 MONTA Ż  TABLIC ROZDZIELCZYCH I  APARATURY MODUŁOWEJ W 

ROZDZIELNIACH  
 
Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych są w stopniu 
wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do 
sporządzenia kalkulacji cenowej. 
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Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
a) ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu,  
b) wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą,  
c) skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń, 
d) podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków,  
e) podłączenie przewodu uziemiającego,  
f) sprawdzenie i dokręcenie śrub,  
g) malowanie poprawkowe. 

 
Przewiduje się zastosowanie rozdzielnicy wykonanej w oparciu o skrzynkę rozdzielczą typu RN-
65 2x12 o stopniu szczelności IP65 wyposażoną w aparaty i zabezpieczenia zgodne ze schematem 
zasilania. Przy rozdzielnicy musi być umieszczony schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, 
wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schemat winien 
być zabezpieczony przed kurzem i wilgocią (np. przez laminowanie). 
 

5.6 USTALANIE MIEJSC PRZEJ ŚĆ PRZEZ ŚCIANY I STROPY  
 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o 
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie 
przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi 
muszą być chronione do wysokości  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako 
osłony przed uszkodzeniem   mechanicznym   można   stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być 
pokryta tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 
wyginać łagodnymi łukami, rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych 
podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być 
one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku 
muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania się kucia przebić i 
instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
 

5.7 INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH  
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Do szyny wyrównawczej znajdującej się w istniejącym pomieszczeniu węzła cieplnego za 
pomocą przewodu LgY6mm2 należy podłączyć: 

a) przewody ochronne  lub ochronno-neutralne, 
b) rury instalacji sanitarnych, 
c) kanały wentylacyjne, 
d) korytka kablowe, 
e) inne masy metalowe. 

 
5.8 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ  

 
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych, 
równoległych i prostopadłych do krawędzi obrysu budynków i innych obiektów 
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Na dachu budynku w pobliżu kolektorów słonecznych należy wykonać maszt odgromowy o 
wysokości 3 m, w odległości 0.8 m od chronionego obiektu. Dokładną lokalizacje masztu na 
dachu należy ustalić na podstawie projektu branży sanitarnej. Maszty połączyć z istniejącym 
zwodem poziomym za pomocą drutu ∅ 8mm. Masztu i zwodów poziomych nie łączyć z 
urządzeniami solarnymi znajdującymi się na dachu. Uchwyty zwodów poziomych i pionowych na 
dachu rozmieścić w odległości nie większej niż 1m od siebie. Czerpni dachowych nie łączyć z 
instalacją odgromową.  
 
Montaż wsporników dachowych 

a) wyznaczenie miejsca montażu, 
b) przygotowanie kleju, 
c) przyklejenie wsporników, 
d) odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu, 
e) przymocowanie przewodu do wsporników, 
f) łączenie przewodów przez spawanie, 
g) oczyszczenie i malowanie spawów. 

 
5.9 BADANIA I POMIARY  

 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów  

a)  badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej, 
b)  sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 
c)  sprawdzenie poprawności połączeń, 
d)  sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową, 
e)  pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
f)  pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
g)  badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, 
 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów  
a) z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być 

sporządzone raporty,  
b) badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 

 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą 
być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów 
pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w 
Programie Zapewnienia Jakości. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zasilania układu kolektorów słonecznych, 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm. Należy wykonać sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych, składające 
się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności   wykonania   oprzewodowania   oraz   zachowania   wymaganych 
d) odległości od innych instalacji i urządzeń, 
e) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
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f) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 
g) w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 
h) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
i) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
j) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych, 
k) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 

l) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej 

Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az 1:2000 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

a) dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt, kpl., m, 
b) dla kabli i przewodów: m, 
c) dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
d) dla opraw oświetleniowych, szt., kpl., 
e) dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
8.1. Odbiór techniczny-częściowy instalacji elektrycznej 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy instalacji elektrycznej 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

a) dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
b) dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób 
przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST-00 Wymagania ogólne 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST-
003 i w dokumentacji projektowej. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST-01 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w ST-03 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót elektrycznych będzie dokonane jednorazowo po realizacji przedmiotu umowy i 
podpisaniu protokółu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi wartość 
robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
 
 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

• PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i 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 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
dołączenia izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie 
- Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub 
basen natryskowy. 

• PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne 

• PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze 
do sauny. 

• PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami 
przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 

• PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
• PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
• PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod l P).

 
 
 
 

                    
 


