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E-02.00. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wewnętrzna instalacja elektryczna 
a) -WYMIANA ZEWNĘTRZNEGO ZASILANIE ELEKTRYCZNEGO 
b)  -WYMIANA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ 
c) Pomiary powykonawcze  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 
00.00 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
Każdorazowo Wykonawca winien uzgodnić przerwy w dostawie energii elektrycznej. 
Przerwa ta nie może trwać dłużej jak 4 godziny. 
Zaleca się, aby prace prowadzone były w porze nocnej. 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera 
 
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji : elektrycznej  
-    rozdzielnia główna  wg. rys. wykonawczych 
-    rozłączniki mocy 
- Rury ochronne „peszel” 
- Elementy łączące: obejmy, podwiesia, kotwy mocujące 
Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych  dopuszcza te zmiany na zasadzie 
równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora. 

   
3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ponadto: 
- samochód dostawczy 
- Samochód skrzyniowy 
- Wiertarki udarowe 
- Praska hydrauliczna lub ręczna do łączenia zacisków kablowych 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2.Roboty przygotowawcze 

5.2.1a. Roboty zewnętrzne elektryczne  
- Wytyczenie tras linii kablowej oraz montaż złącza kablowego na budynku wydziału,  
- prace stacyjne 
- pomiary powykonawcze, dokumentacja powykonawcza 
5.2.1b. Instalacja elektrycznej  
--    Montaż rozdzielni głównej, oraz skrzynki połączeniowej, 
-    Wytyczenie przebiegu uziomów  
- pomiary powykonawcze, dokumentacja powykonawcza 

 
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1 Roboty zewnętrzne  - wykonanie zasilania kablowego 
Wytyczenie trasy kablowej pomiędzy złączem kablowym ZK-897 a budynkiem WSZN Opole kablem ziemnym. 
Kabel ziemny wprowadzić do pom. technicznego piwnica w miejsce istniejącego /wymiana/. Wykonać pomiary 
pomontażowe. 
 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
6.1.  Zasada wykonywania kontroli robót  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu  wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót   
z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami SST. 
Przed przystąpieniem do badań Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań   
do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej. Dalsze prace 
Wykonawca może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 
6.2.  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót powinno podlegać: 
 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
 koordynacja z ciągami innych instalacji 
 sposób mocowania korytek, kanałów i listew  instalacyjnych oraz osprzętu instalacyjnego  
 właściwe podłączenia przewodów  
 sposób mocowania opraw oświetleniowych  
 sprawdzenie zastosowania odpowiednich opraw oświetleniowych 
 
6.3.  Pomiary 
 pomiar rezystancji izolacji  
 pomiar ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
 pomiar natężenia oświetlenia  
 sprawdzenie ciągłości połączeń 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiaru jest: 
 długość przewodów w mb 
 zawieszenie i podłączenie opraw w szt. 
 montaż osprzętu  w szt. 
 montaż korytek, kanałów i listew instalacyjnych w mb 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne". Odbiór robót może nastąpić tylko 
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot 
oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega 
na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy 
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w   
      trakcie wykonywania robót 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem 

CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
       Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• Protokół nastaw wstępnych zaworów termostatycznych.  
-       Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
-       Protokoły badań wody, 
-      Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji podposadzkowych. 
 
 
9. Rozliczenie robót 
Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji oraz: 
 koszt materiałów 
 dostawa materiałów 
 wykonanie bruzd, przebić w murze 
 ułożenie korytek, kanałów, listew 
 ułożenie i podłączenie przewodów 
 próby i badania  
 pomiary 
 wykonanie Dokumentacji Projektowo – Powykonawczej 
 uporządkowanie miejsca pracy z odpadów powstałych przy wykonywaniu robót 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1  Polskie Normy i Normy Branżowe 
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PN-ING 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Część1-2; Zasady  ogólne. 
Przewodnik - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 
 PN-ING 61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN-75/M-
80051                 
Drut stalowy do urządzeń odgromowych.  
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 
przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
 PN-88/B-01039 Wymiany obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych. PN-91/E-05009.01 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.PN-91/E-05009.43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.  
Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
 Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60446:2004  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część   2: Wymagania dotyczące   
przewodów szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe  
PN-EN 60439-4:2004 Wymagania   dotyczące zestawów Rozdzielnice   i   sterownice niskonapięciowe. Część   
4: Wymagania   dotyczące   zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice   i   sterownice   niskonapięciowe. Część   4: przeznaczonych do 
instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące 
zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe 
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
    

10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wydawca Instytut Techniki 
Budowlanej Warszawa 2004r. 

– PN-92/E-08106  stopnie ochrony 
– PN-IEC60364  instalacje elektryczne 
– PN-IEC60364 ochrona przeciwporażeniowa  
– PN-E-04700  sprawdzenie odbiorcze 
– PN-IEC60364-5-523  dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – obciążalność prądowa przewodów. 
– N SEP-E-004   linie kablowe 
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 10.3  Ustawy, rozporządzenia i publikacje 
– Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: DZ.U. Nr119,poz 

773, z poźniejszymi zmianami) 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst:Dz.U. z 2000 r.Nr 106 poz.1126 

z poźniejszymi zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06. 2002 r.w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.Nr 108 poz.953) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz. 401) 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień/CPV/ 

– Krupa A., Staśkiewicz K; Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wydawca Izba 
Projektowania Budowlanego Warszawa 2002 r.  

–  Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

Uwaga końcowa. 
 
Niniejsza specyfikacja  nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na 
wykonanie projektowanych robót budowlano – instalacyjnych. W celu 
sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem i 
przedmiarami robót a także przeprowadzić wizję lokalną obiektu w którym 
prowadzone będą prace remontowo-adaptacyjne. 
 

Opole, listopad 2011r. 
 
 
 
 
 

 
 


