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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: Nazwa zamówienia: „Budowa 
magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych na terenie 
oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Zakres robót do wykonania: 
- wyposażenie placu manewrowego w instalacje oświetlenia ogólnego, 
- instalację odgromową magazynu, 
- instalacje uziemiające. 
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić uruchomienie systemu. 
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie, 
- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 

pomocniczych, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja 

oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie; 
- wytyczenie urządzeń podziemnych,  
- wykonanie podsypki piaskowej pod kable, 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów, itp., 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli), 
- oznaczenie przewodu zerowego, 
- uszczelnienie wylotu osprzętu, 
- dostawa i montaż wraz z urządzeniami podstawowymi materiałów i urządzeń 

towarzyszących, takich jak: osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, kable, 
przewody, drobny osprzęt i aparatura,  

- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie, 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, 
- montaż stelaży na zapasy kabla, 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z 

niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 
wykonania kompletnych prac elektrycznych ), 

- montaż złączy na przewodach instalacyjnych,  
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- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 
badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji, pomiary połączeń 
wyrównawczych), 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń , o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu, 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i zapisami PFU. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PFU. 

 
2.  MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych stosować zgodnie z 
Projektem Budowlanym i Wykonawczym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych i 
Rysunkami Wykonawcy. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub 
aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

 kable do układania na zewnątrz obiektów i w ziemi, 

 rury przepustowe 110, 

 folia PCV 0,5mm w kolorze niebieskim, 

 rury winidurowe osłonowe, listwy elektroinstalacyjne,  

 osprzęt elektroinstalacyjny, 

 drut stalowy FeZn fi:8, 

 bednarka ocynkowana FeZn 25x4, 

 złącza kontrolne. 
 
2.1. Kable i przewody zasilające  

W instalacji zasilającej nN należy stosować kable i przewody o izolacji i powłoce polwinitowej oraz z 
polietylenu usieciowanego na napięcie 0,6/1kV. 
Do  linii  sygnalizacyjnych  i  sterowniczych  stosować  przewody  miedziane  na napięcie  znamionowe 
300/500V  o  ilości żył wg  potrzeb.  Żyły przewodów  powinny  być wielodrutowe zgodnie z  projektem. 
Dla sygnałów analogowych należy stosować przewody ekranowane na napięcie znamionowe 300/500V 
o ilości żył wg potrzeb. 
Wszelkie kable i przewody powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 
Kable i  przewody powinny być  dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do 
ich układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli lub przewodów, należy je przechowywać w 
magazynie przyobiektowym. Kable lub przewody o widocznych pęknięciach, otarciach i  innych 
uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do wykonania instalacji. Długości 
poszczególnych odcinków linii zostały podane w dokumentacji technicznej. 
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Do przyłączania  kabli  do  zacisków  urządzeń  należy  stosować  końcówki kablowe mocowane na 
żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli i przewodów z żyłami miedzianymi należy stosować końcówki 
kablowe miedziane. 
 
2.2. Rury ochronne 

Jako  rury ochronne dla kabli układanych pod posadzkami należy stosować rury z polietylenu wysokiej 
gęstości (HDPE) lub rury stalowe. Stosować należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury 
osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy 
osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli. 
Rury przeznaczone na osłony i przepusty dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń. 
Rury powinny być dostarczane na plac budowy bezpośrednio przed ich wbudowaniem.  
W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewodów  stosować rurki instalacyjne z tworzyw  sztucznych 
wraz z odpowiednim osprzętem. Jako  rury  ochronne  dla  przewodów  należy  stosować  karbowane  
rury  giętkie  z polichlorku  winylu  PVC.  Stosować  należy rury  produkowane  z  przeznaczeniem  na  
rury osłonowe  dla  instalacji  elektrycznych,  posiadające  specjalnie  wykończoną  powierzchnię 
wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt ułatwiający wciąganie przewodów.  
Wybrane fragmenty obwodów należy wykonać w sztywnych rurach ochronnych z twardego  
polichlorku winylu PVC o parametrach nie gorszych jakie zostały podane dla rur giętkich. 
 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w części ogólnej PFU. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć następującego 
sprzętu: 

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,25 m3, 
- żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4,0 ton, 
- wibromłot spalinowy lub elektryczny do 3 kW, 
- spawarka elektryczna wirująca 500A, 
- urządzenie do przewiertów poziomych. 

 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami podanymi w Części ogólnej PFU.  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy 
dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

- ciągnik kołowy o mocy 50 - 63 kW, 
- samochód dostawczy do 0,9 tony, 
- samochód skrzyniowy do 5 ton, 
- przyczepa dłużycowa do samochodu  do 4,5 ton, 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej PFU oraz w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.  

 
5.1.1. Układanie linii kablowych nN 
-głębokość ułożenia kabli powinna wynosić 0,7 m, 
-minimalna temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla wynosi 0°C, 
-układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi 
metalowej umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w kołnierze uniemożliwiające przesuwanie 
się bębna wzdłuż osi; oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron podporami 
metalowymi ustawionymi na utwardzonym podłożu, 
-kable układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m; taką samą warstwą piasku kabel przysypać; 
następnie 0,15m warstwą gruntu rodzimego i osłonić na całej długości pasem folii z tworzywa 
sztucznego grubości 0,5mm w kolorze niebieskim, 
-promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla, 
-kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntu nie mniejszym niż 3% długości wykopu;  
-linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników z tworzy sztucznych 
mocowanych na kablu w odstępach nie przekraczających 10m; treść napisów na tabliczkach 
oznacznikowych ustalić z Inwestorem. 
 
5.1.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna 
przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.1.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały przy pomocy typowych elementów konstrukcyjnych, 
uwzględniających warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować.  
 
5.1.4. Układanie przewodów 
Przewody w pomieszczeniach technicznych układać na korytkach kablowych w korytkach oraz rurach 
ochronnych. Instalację należy wykonać z zastosowaniem osprzętu szczelnego z dławicami 
uszczelniającymi dla wprowadzanych przewodów. Podejścia do odbiorników technologicznych 
wykonać w rurach osłonowych. 
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonać  w  miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych i w sposób estetyczny. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać 
w  rurach ochronnych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo  w  specjalnie  do  tego  celu  
przewidzianych  kanałach;  rury  i  kanały  muszą  spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 
być  wyprowadzone nad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia  tego   
rodzaju  stosuje  się  najczęściej  do  opraw  oświetleniowych  i  urządzeń zasilanych od góry. Podejścia 
zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
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5.1.5. Łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na ciągi i naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami bądź końcówkami kablowymi. 
 
5.1.6. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie 
przedostawanie się wyziewów. 
Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy wykonywać w przepustach 
instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż odporność ogniowa przegrody. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, należy chronić do wysokości bezpiecznej, 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem należy stosować rury stalowe, 
rury z tworzyw sztucznych, listwy naścienne itp. 
 
5.1.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Wszystkie 
części przewodzące dostępne należy przyłączyć do przewodu "PE". Szyny "PE" w rozdzielnicach 
przyłączyć do uziemienia. 
W obiektach wykonać główne szyny wyrównawcze FeZn 25x4, do których przyłączyć wszystkie 
metalowe konstrukcje, urządzenia technologiczne obudowy rozdzielnic itp.. Główne szyny 
wyrównawcze połączyć z uziemieniem. 
Połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe; rozłączenie lub 
rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. 
Przewody ochronne powinny być wyróżnione barwą żółto-zieloną. 
 
5.1.8. Montaż osprzętu i aparatury 
Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać oględzin zewnętrznych urządzeń w celu 
stwierdzenia ich kompletności oraz wyeliminowania urządzeń uszkodzonych. 
Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm i 
przepisów [pkt. 10]. 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, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych. 
 
5.1.9. Przyłączanie odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych. Do 
odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi w rurkach lub listwach naściennych. 
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urządzenia. 
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 i korozją.  
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do odbiorników 
stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane 
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są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać przewodami izolowanymi 
wielożyłowymi giętkimi. 
 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

 
5.2.1. Instalacja odgromowa budynku 
Zwody poziome i pionowe na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o przekroju fi:8 (zwody 
poziome na wspornikach odgromowych). Przy stalowych elementach konstrukcyjnych na dachu – 
wywietrzakach, kominach, należy wykonać maszty odgromowe drutem stalowym ocynkowanym o 
przekroju fi:12 o takiej wysokości, aby obejmowały ochroną znajdujące się w pobliżu elementy 
wystające ponad dach. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi:8 
prowadzonym w rurce ochronnej karbowanej PE pod elewacją zewnętrzną. Przewody uziemiające 
wykonać z bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4mm i połączyć z przewodami odprowadzającymi 
za pomocą zacisków probierczych na wysokości ok. 1,0m w puszkach zlicowanych z elewacją, a z 
uziomem połączenia wykonać za pomocą spawania. Miejsca spawów pomalować farbą antykorozyjną.  
Jako uziemienie w budynku zastosować sztuczny uziom fundamentowy. Przed wylaniem ławy 
fundamentowej wykonać uziom za pomocą taśmy stalowej Fe30x4 ułożonej pionowo na odpowiednich 
uchwytach. Ułożoną bednarkę należy zespolić metalicznie ze zbrojeniem fundamentowym. Po 

wykonaniu uziomu należy dokonać sprawdzenia rezystancji uziemienia - R<10. 
 
5.2.2.  Ochrona od porażeń 
Ochronę od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń i 
przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd 
zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi  
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.  
Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE. Rezystancja uziemienia przewodu 

ochronnego nie powinna być większa niż 10. 
 
5.2.3. Ochrona od przepięć 
Ochrona od przepięć zapewniona będzie przez ograniczniki przepięć zabudowane w rozdzielnicach. 
Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I, II i III stopnia. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ogólnej PFU oraz w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.  
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z Rysunkami, ST i przepisami  

 poprawnego montażu  

 kompletności wyposażenia  

 poprawności oznaczenia  

 braku widocznych uszkodzeń  

 należytego stanu izolacji 

 skuteczności ochrony od porażeń 
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6.2. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

- uziemienia ochronne przed zasypaniem. 
 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, 

- pomiary rezystancji uziomów, 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 
instalacji, 

- prawidłowość montażu urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót 
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PFU – punkt 3.22. 
 
 
9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ IV - 
WYKAZ CEN. 
 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót, 
- Projekt Budowlany. 
- Projekt Wykonawczy  
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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10.2. Normy  

- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
- PN-EN-61140:2005 – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
- PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
- 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 dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 
- PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. 
- 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. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 
- 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 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: 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. 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
- PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 
- PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie - Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
- PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 
- PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
- PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 
- PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
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- PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia. 
- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 
- PN-HD 308 S2:2007 – Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. 
- PN-EN 12464-1:2011- Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 
- PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009/Ap2:2010 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz. 
- PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych. 
- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
- PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
- PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-EN ISO 13849-1:2008 - Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 
- PN-EN 61000-6-4:2008 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. 
Norma emisji w środowiskach przemysłowych. 
- PN-EN 60255-26:2010 - Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 26: Wymagania 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. 
- PN-EN 61010-1:2011 - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 60770-2:2011 - Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Część 2: Metody badań i procedury. 
- PN-EN 60688:2004 - Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych 
prądu przemiennego na sygnały analogowe lub cyfrowe. 
- PN-EN 60546-1:2011 - Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania 
procesami przemysłowymi. Część 1: Metody wyznaczania właściwości. 
- PN-EN 60546-2:2011 - Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania 
procesami przemysłowymi. Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych. 
- PN-EN 61003-1:2004 - Pomiary i sterowania procesami przemysłowymi. Urządzenia z analogowymi 
wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami. Część 1: Metody wyznaczania właściwości. 
- PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Średnice zewnętrzne 
rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu 
- PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne. 
 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

WTWiORB-M – „Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – 
część V.- instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY – 1988r/ 


