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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA 

ELEKTRYCZNA 

Kody i nazwy CPV: 

[45311100-1] Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

[45311200-2] Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

[45316000-5] Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 

2. WSTĘP 

2.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i  odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznych 

(układanie przewodów, montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż 

modułów awaryjnych) oraz wykonania instalacji  w obiektach kubaturowych.  

2.3 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 

montażu instalacji elektrycznych.   

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w  przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

2.4 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania  

i odbioru robót związanych z:  

a) układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

b) demontażem automatyki sterującej oświetleniem oraz akumulatorów,   

c) montażem opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  

d) montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej wraz  

z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, oraz dotyczą wszystkich 

czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

 kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 

wyżej prac,  

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża  

(w  szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną,  

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

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

wyznaczonych kabli i przewodów,  

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.  

 

2.5  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami, a także podanymi poniżej:  

 Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów  

i rozliczeń.  

 Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

 Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu.  

 Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu.  

 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.  

 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.  

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

 przepusty kablowe i osłony krawędzi,  

 drabinki instalacyjne,  

 koryta i korytka instalacyjne,  

 kanały i listwy instalacyjne,  

 rury instalacyjne,  

 kanały podłogowe,  

 systemy mocujące,  
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 puszki elektroinstalacyjne,  

 końcówki kablowe, zaciski i konektory,  

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).  

 Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 

wykorzystania energii elektrycznej.  

 Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  

 Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,  

ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

 Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 

ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 

szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 

świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i 

bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 

ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  

 Stopień ochrony IP - 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, kompletu 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).  

 Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 

zamocowania zgodnie z dokumentacją.  

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:  

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnęk,  

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, montaż uchwytów do rur  

i przewodów, montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji 

wiązkowych, szynoprzewodów, montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

oczyszczenie podłoża przygotowanie do klejenia.  

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem 

przewodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie 

możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.   

Zalicza się tu następujące grupy czynności:  
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 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd, 

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, osadzanie klocków w podłożu 

lub na powierzchni, w tym ich klejenie, montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, 

bednarki a  także elementów, które mają być chronione np. części metalowe instalacji 

wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.  

 Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo  

i ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się  

w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich 

urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych 

lub stosowanie dodatkowych środków ochrony.  

 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli.  

 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego,  

 Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry.  

 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

 Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 

przewodzące z ziemią.  

 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 

przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.  

3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Roboty elektryczne winny być realizowane zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną  

i wymaganiami określonymi m.in. przez zestaw norm i przepisów budowlanych.  

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji,  

a  ponadto uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 

wykonania i odbioru technicznego. Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:  

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,  

 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z  Dokumentacją Projektową i ST.   

Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, sprzętu oraz materiałów pomocniczych 

zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione  

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian, które będą uzgodnione w obowiązującym trybie z Projektantem  

i  Zamawiającym, i które nie pogorszą parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. 

Szczególnie dotyczy to ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed porażeniem prądem  

i natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach oraz  

w  komunikacji. 
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4. MATERIAŁY  

4.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów   

Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom 

dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 

wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy 

dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub 

protokółami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Możliwe 

jest po uzgodnieniu z Inwestorem (zwanym również Zamawiającym lub NFOŚiGW) 

zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 

budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt Wykonawcy. Przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia przez Inwestora i  Projektanta.  

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta  

o  zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie  

z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.  

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie  

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.  

4.2 Odbiór materiałów na budowie:  

Materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy oświetlenia 

podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze 

świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego.  Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, a w przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 

należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

4.3 Składowanie materiałów na budowie:  

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

    

5. SPRZĘT  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych 

powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
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zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom  

o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty  

i certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji.  

Prace związane z wykonaniem robót instalacji będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 

zmechanizowanych, takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do 

wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów  

o małych przekrojach (od 0,5 mm do 2 mm), mierniki elektroniczne, wielofunkcyjne kalibratory 

pomiarów, narzędzia specjalizowane dla potrzeb uruchomienia i  pomiarów, komputery 

przenośne i programatory.  

 

6. TRANSPORT  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed 

montażem.  

    

7. WYKONANIE ROBÓT  

7.1 Ogólne wymagania wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN 

oraz poleceniami Projektanta Inspektor nadzoru, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  

7.2 Trasowanie  

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  

i  urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

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 dławików.  

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla.  

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania 

konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach 

wsporczych. 
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7.3 Wprowadzenie przewodów i kabli  

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, 

tablice, oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej 

wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:  

w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 

chronione, przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód 

ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, zewnętrze warstwy 

ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

podłączeniu będą niedostępne, w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami 

kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód 

zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych, wszystkie przejścia obwodów instalacji 

elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy 

wykonywać w przepustach rurowych.  

    

7.4 Przyłączenie przewodów i kabli  

Miejsce 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 i korozją. Ponadto, należy 

zachować następujące wymagania: żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na 

długości niezbędnej dla prawidłowego połączenia z zaciskiem,  koniec żyły wielodrutowej 

należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np. 

przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze ocynowanym 

końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), długość żył wprowadzonych do odbiornika lub 

aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku, końce żył przewodów 

wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować i unieruchomić, na żyły 

należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego.  

Połączenie żył przewodów należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiednio 

przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie 

przewodów przez zwykłe okręcanie. W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie 

powinny być naprężane mechanicznie. Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, 

prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły.  

7.5 Przyłączenia odbiorników  

Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi  

i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń.  

 

7.6 Oznakowanie odbiorników i aparatów  

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem.  
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7.7 Przejścia przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. W razie  

wykonywania przejść przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepusty instalacyjne  

w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 

wymaganą dla tych elementów.  

7.8 Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje:  

 pomiar rezystancji izolacji instalacji,  

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

 pomiary pętli zwarciowych,  

 pomiary rezystancji uziemień,  

 próby funkcjonalne.  

 

7.9 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu instalacji elektrycznej Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 

dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracji zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy 

za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych 

pomiarów.  

8. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT  

8.1 Badania jakości robót  

W trakcie realizacji robót badania jakości należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  ST w pkt. 

10 oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  

i systemów technologicznych.  

8.2 Sprawdzanie i kontrola 

Sprawdzanie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winna  

obejmować swoim zakresem:  

• zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;  

• zgodność połączeń z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej;  

• wszystkie elementy instalacji oraz stan i kompletność dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów;  

• pomiary rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań;  
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• stan i kompletność dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów;  

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji;  

• sprawdzenie poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu;  

• sprawdzenie poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej;  

• sprawdzenie poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw 

oświetleniowych;  

• pomiary rezystancji izolacji;  

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. 

Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu 

oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań.  

 

8.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 

zostaną odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST  

i dokumentacji projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

 

8.4 Rozruch urządzeń i układów  

Po wykonaniu robót sprawdzeniu poprawności działania należy dokonać rozruchu urządzeń  

i elementów systemów wchodzących w skład instalacji. W ramach rozruchu wykonać 72- 

godzinny rozruch próbny systemu.  

9. OBMIAR ROBÓT  

Z uwagi na przyjęty sposób rozliczenia z Wykonawcą, obmiaru robót nie stosuje się.  

Szacunkowe ilości robót przewidziane do wykonania w ramach realizacji zamówienia 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

OBMIAR: INSTALACJE OŚWETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO - BUDYNEK 1A i 3A 

1   BUDYNEK 1 

1,1 KNR AL-01 
0201-03 

Demontaż demolacyjny czujki ruchu- czujka Steinell 
360st 

szt.     

    83 szt. 83   

        RAZEM 83,000 

1,2 KSNR 9 0203-
05 

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- 
stycznik 

szt.     

    28 szt. 28   

        RAZEM 28,000 

1,3 KNR-W 4-03 
0308-07 

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, 
schodowego lub krzyżowego w płycie GK 

szt.     

    70 szt. 70   

        RAZEM 70,000 
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1,4 KNNR 5 0406-
01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- demontaż 
istniejących modułów awaryjnych opraw oświetleniowych 
i ewakuacyjnych 

szt.     

    120 + 58 szt. 178   

        RAZEM 178,000 

1,5 KNNR 5 0406-
01 

Montaż modułów awaryjnych do opraw oświetleniowych szt.     

    120 szt. 120   

        RAZEM 120 

1,6 KNNR 5 0406-
01 

Montaż modułów awaryjnych do opraw ewakuacyjnych szt.     

    58 szt. 58   

        RAZEM 58 

2   BUDYNEK 1A 

2,1 KNNR 5 1209-
0902 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długość przebicia do 10 cm, ϕ 40 mm 

otwór     

    10 otwór 10   

        RAZEM 10 

2,2 KNNR 5 1207-
01 

Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych układanych 
podtynkowo 

m     

    530 m 530   

        RAZEM 530 

2,3 KNNR 5 1208-
02 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m     

    530 m 530   

        RAZEM 530 

2,4 KNNR 5 1208-
05 

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 

m3     

    0,3 m3 0,30   

        RAZEM 0,30 

2,5 KNR 5-01a 
0605-03 

Umocowanie kabla o średnicy do 15 mm bez przykryć, 
osłona na ścianie murowanej 

m     

    420 m 420   

        RAZEM 420,000 

2,6 KNNR 5 0205-
04 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane podtynkowo w gotowych bruzdach  
w betonie (YDY 3x1,5 mm2) 

m     

    530 m 530   

        RAZEM 530 

2,7 KNNR 5 0209-
01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
bez mocowania (YDY 3x1,5 mm2) 

m     

    4770 m 4 770   

        RAZEM 4 770 

2,8 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW1 kpl.     

    133 kpl. 133   

        RAZEM 133 
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2,9 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW2 kpl.     

    15 kpl. 15   

        RAZEM 15 

2,10 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW3 kpl.     

    4 kpl. 4   

        RAZEM 4 

2,11 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW4 kpl.     

    4 kpl. 4   

        RAZEM 4 

2,12 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AWPPOŻew kpl.     

    2 kpl. 2   

        RAZEM 2 

2,13 KNNR 5 0503-
0101 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych  
- Oprawa EW1 

kpl.     

    36 kpl. 36   

        RAZEM 36 

2,14 KNNR 5 0503-
0101 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych  
- Oprawa EW2 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

2,15 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa EW3 kpl.     

    15 kpl. 15   

        RAZEM 15 

2,16 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa EW4 kpl.     

    3 kpl. 3   

        RAZEM 3 

2,17 KNNR 5 1203-
08 

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 
kabelkowy do 2,5 mm2 

szt.     

    36 szt. 36   

        RAZEM 36 

2,18 KNNR 5 1301-
01 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

pomiar     

    36 pomiar 36   

        RAZEM 36 

2,19 KNNR 5 1303-
01 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy 

pomiar     

    1 pomiar 1   

        RAZEM 1 

2,20 KNNR 5 1303-
02 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar każdy następny 

pomiar     

    35 pomiar 35   

        RAZEM 35 
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2,21 KNNR 5 1305-
01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, 
działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza 

próba     

    1 próba 1   

        RAZEM 1 

2,22 KNNR 5 1305-
02 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, 
działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda 
następna 

próba     

    35 próba 35   

        RAZEM 35 

2,23 KNNRW 9 
1201-02 

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i 
awaryjnego - pierwszy pomiar w pomieszczeniu 

punkt     

    6 punkt 6   

        RAZEM 6 

2,24 KNNRW 9 
1201-03 

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i 
awaryjnego- każdy następny pomiar w pomieszczeniu 

punkt     

    207 punkt 207   

        RAZEM 207 

2,25 KNR-W 5-05 
0901-03 

Układanie w korytach kablowych lub siatkach przewodów 
izolowanych 

m     

    4000 m 4 000   

        RAZEM 4 000 

3   BUDYNEK 3A 

3,1 KNNR 5 1209-
0902 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długość przebicia do 10 cm, ϕ 40 mm 

otwór     

    10 otwór 10   

        RAZEM 10 

3,2 KNNR 5 1207-
01 

Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych układanych 
podtynkowo 

m     

    500 m 500   

        RAZEM 500 

3,3 KNNR 5 1208-
02 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m     

    500 m 500   

        RAZEM 500 

3,4 KNNR 5 1208-
05 

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 

m3     

    0,3 m3 0,30   

        RAZEM 0,30 

3,5 KNR 5-01a 
0605-03 

Umocowanie kabla o średnicy do 15 mm bez przykryć. 
Osłona na ścianie murowanej 

m     

    420 m 420   

        RAZEM 420 

3,6 KNNR 5 0205-
04 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane podtynkowo w gotowych bruzdach w 
betonie (YDY 3x1,5 mm2) 

m     

    500 m 500   

        RAZEM 500 
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3,7 KNNR 5 0209-
01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
bez mocowania (YDY 3x1,5 mm2) 

m     

    4500 m 4 500   

        RAZEM 4 500 

3,8 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW1 kpl.     

    139 kpl. 139   

        RAZEM 139 

3,9 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW2 kpl.     

    7 kpl. 7   

        RAZEM 7 

3,10 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW3 kpl.     

    7 kpl. 7   

        RAZEM 7 

3,11 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AW4 kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

3,12 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa AWPPOŻew kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

3,13 KNNR 5 0503-
0101 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 
- Oprawa EW1 

kpl.     

    19 kpl. 19   

        RAZEM 19 

3,14 KNNR 5 0503-
0101 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 
- Oprawa EW2 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

3,15 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa EW3 kpl.     

    26 kpl. 26   

        RAZEM 26 

3,16 KNNR 5 0502-
0102 

Oprawy oświetleniowe - Oprawa EW4 kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

3,17 KNNR 5 1203-
08 

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 
kabelkowy do 2,5 mm2 

szt.     

    36 szt. 36   

        RAZEM 36 

3,18 KNNR 5 1301-
01 

Sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia 

pomiar     

    36 pomiar 36   

        RAZEM 36 
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3,19 KNNR 5 1303-
01 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy 

pomiar     

    1 pomiar 1   

        RAZEM 1 

3,20 KNNR 5 1303-
02 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar każdy następny 

pomiar     

    35 pomiar 35   

        RAZEM 35 

3,21 KNNR 5 1305-
01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, 
działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza 

próba     

    1 próba 1   

        RAZEM 1 

3,22 KNNR 5 1305-
02 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, 
działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda 
następna 

próba     

    35 próba 35   

        RAZEM 35 

3,23 KNNRW 9 
1201-02 

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego  
i awaryjnego - pierwszy pomiar w pomieszczeniu 

punkt     

    6 punkt 6   

        RAZEM 6 

3,24 KNNRW 9 
1201-03 

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i 
awaryjnego- każdy następny pomiar w pomieszczeniu 

punkt     

    196 punkt 196   

        RAZEM 196 

3,25 KNR-W 5-05 
0901-03 

Układanie w korytach kablowych lub siatkach przewodów 
izolowanych 

m     

    4000 m 4 000,00   

        RAZEM 4 000 

 

10. ODBIÓR ROBÓT  

10.1 Odbiór etapowy  

Odbiór etapowy przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

wykonanie dalszych prac.  

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: przygotowanie podłoża do montażu kabli i 

przewodów, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego 

osprzętu, instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 

inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej np. podłączenie urządzeń elektrycznych.  

    

10.2 Odbiór częściowy  

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. Podczas odbioru należy 

sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.  
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10.3 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Odbiorowi elementów 

wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, które będą 

niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.  

10.4 Odbiór końcowy  

Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających.  

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone odpowiednich normach.  

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. Odbiór końcowy 

przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu 

ogólnych zasad odbioru obiektów.  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem 

odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 

protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację 

powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń, umożliwienia komisji odbioru zapoznania się  

z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: sprawdzić zgodność wykonanych robót  

z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, 

normami i przepisami, sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, sprawdzić 

udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób montażowych, 

sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokole prób  

i odbiorów.  

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział  

w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.    

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczenia i płatności został określone w Istotnych postanowieniach umowy. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i  wymagania podstawowe. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona instalacji 
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niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

 PN IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi  

i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.   

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

 PN IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne. 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenia odbiorcze.  

 PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie pomieszczeń. 

 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona 

podstawowa. 

 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne  

-- Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

 PN-EN  50132-7:2003  Systemu  alarmowe.  Systemu dozorowe stosowane  

w  zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania.  

 PN-EN 54-1 do 21 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia transmisji 

alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. 

 PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi. 

 PN-EN 60073:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa.  

 PN-HD 60364-8-2:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 

Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta.  

 PN-E-04700:1998/Az1:2000. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

 


