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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót robót elektrycznych przewidzianych do wyko-

nania w ramach inwestycji „Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszka-

niowego” w miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.

Inwestorem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, 58-300 Wałbrzych, Al. Wy-

zwolenia 39.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elek-

trycznych przewidzianych do wykonania. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń, wykonaniem robót elektrycznych, 

montażem urządzeń i osprzętu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych: 

CPV 45231400-9  Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych

CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5  Roboty w zakresie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robót - ST, przewiduje się także roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególno-

ści są to: 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych

przez Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowa-

dzenia oraz organizacji robót 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych

- dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów 

- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robot .

1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami a

także podanymi poniżej: 

- specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespól cech wymaganych dla procesu 

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

gów 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 określo-

nego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych 

wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

- deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, norma-

mi, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

- certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, stwier-

dzający 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) 

- kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, im-

pulsów elektrycznych w wybrane miejsca 

- osprzęt do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy ukła-

daniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczają-

cy przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp

- odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-

trycznej w inną formę energii 

- klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

- stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529 umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał stałych, wnikaniem cie-

czy i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

- przygotowanie podłoża – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzę-

tu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem ka-

bli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z doku-
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mentacją. 

- obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośred-

nio 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 wszel-

kie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy-

gnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię

-  instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli  wraz ze

sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującym i izolacyjnymi),  a

także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i

zasilania odbiorników energii elektrycznej

- obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy – instalacja odbiorcza) – obwód, do które-

go bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma

zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w sposób do-

godny i bezpieczny

- szczegółowe wymagania – wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do

obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej in-

nych niż dyrektywy nowego podejścia

- izolacja podwójna – izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od

niej izolacji dodatkowej

- części jednocześnie dostępne – przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą

być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące

dostępne i obce, przewody ochronne i uziomy

- część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla

dotyku palcem probierczym według PN/E – 08507, która może zostać dotknięta i która w

warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się

pod napięciem w wyniku uszkodzenia

- część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji,

która może znaleźć się po określonym potencjałem (zwykle po potencjałem ziemi). Zalicza

się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany

- rozdzielnica nN – zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej, za-

bezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo – kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonal-

nych, służący do zasilania i zabezpieczenia linii zasilających oraz obwodów odbiorczych

- urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia  i elementy instalacji elektrycznej prze-
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znaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wyko-

rzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy

pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki

- złącze instalacji elektrycznej – urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie

elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy

- wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzie-

niami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze

- oprzewodowanie – zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub prze-

wodów szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewo-

dów (kabli) lub przewodów szynowych

- połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i

części przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów

- główna szyna uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomów

przewodów ochronnych, ochronnych tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz prze-

wodów uziemień funkcjonalnych (roboczych), jeśli one występują

- odbiór częściowy – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość.

Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót

przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zleco-

ny jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy) 

- odbiór końcowy – odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas które-

go następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdze-

nia wszystkich instalacji specjalistycznych (specjalistycznych w tym elektrycznych), szcze-

gólnie pod kątem ich prawidłowego bezpiecznego działania

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

- elektroenergetyczna linia kablowa- kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w ukła-

dzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych  połączonych równolegle),

wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania

energii elektrycznej.

- trasa kabla – pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych

- napięcie znamionowe linii  - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, na-

pięcie miedzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa

- osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej – zestaw elementów służących do łączenia, 

zakończenia lub rozgałęzienia linii kablowej
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- skrzyżowanie –  miejsce na trasie linii kablowej w którym rzut poziomy linii kablowej przecina

rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzeni a uzbrojenia terenu ( rurociągu , gazociągu,

drogi, toru kolejowego itp.)

- zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego urzą-

dzenia uzbrojenia terenu

- nadmierne zbliżenie – miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w po-

bliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami

- odległość skrzyżowania – odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie

pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi urządze-

nia położonego niżej

- opaska oznaczeniowa kabla – taśma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z naniesionymi

w sposób trwały ( np. wytłoczonymi ) danymi identyfikującymi linie kablową:

-- trasa kabla opisana punktem początkowym i końcowym

-- typ kabla

-- napięcie znamionowe linii kablowej

-- właściciel lub jednostka prowadząca eksploatację

-- rok budowy linii kablowej 

- osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z ułożeniem kabli i przewodów, monta-

żem osprzętu i urządzeń elektrycznych, przygotowaniem powierzchni oraz wszelkimi robotami 

pomocniczymi z tym związanymi.

Specyfikacja określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – montażowych i 

specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie 

przedmiotowych robót prawidłowo, technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma 

zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest Projekt Budowlany, Wykonawczy i Przedmiar 

robót, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do 

wykonania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem budowlanym, wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
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realizacją umowy. 

Urządzenia elektryczne, aparatura i rozdzielnice winny być instalowane zgodnie z Projektem i 

wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich 

przeznaczeniu.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. 

Odprowadzenie wody z terenu oraz chemicznych środków do mycia elementów budowlanych 

należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 

jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, niniejszej 

specyfikacji a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

Należy wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie sieci i 

instalacji elektrycznych.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca będzie dostarczać 

następujące informacje:

- harmonogram i kolejność prac 

- świadectwa jakości przedstawione przez producenta 

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 

- wymagane atesty i dopuszczenia

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszelkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) 

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą 
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uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru na 7 dni przed ich wykorzystaniem. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 

2016, z 2003 r. z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. Dz. U. 2013 poz. 1409) i Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, – tekst jednolity Dz.U. 2014 

poz. 883).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie

z Prawem Budowlanym. 

2.1.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania źródła pozyskiwania i jakości materiałów w 

celu udokumentowania, że dostarczane materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie odebraniem i odmówieniem zapłaty. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do momentu zabudowy oraz odbioru robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 

zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.1.5.Dostawy materiałów 

Wszelkie dostawy materiałów muszą być uzgodnione z Inwestorem na dwa dni przed planowaną

dostawą. 

2.2 Rozdzielnice 

2.2.1. Obudowy 

Element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 

instalacji elektrycznej) spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem,

są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, ochroną przed przedostawaniem się do 

wewnątrz ciał obcych (ochrona zależy od stopnia ochrony obudowy IP). Montaż wyposażenia 

dodatkowego umożliwia prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się 

warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu. Należy przestrzegać stosowania tylko takich

zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna. Wykonujący prefabrykację

powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają 

certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. 

Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic podane są w PN-EN 50298, PN – EN

622208. 

Podczas przygotowania obudowy rozdzielnicy do wyposażenia w zaprojektowane urządzenia lub

prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta 

obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposób montowania lub usuwania 

ścianek bocznych wg potrzeb zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających 

obudowy. Wszelkie zaczepy oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją 

producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy 

systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice, maskownice, panele 

szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczenie elementów po obróbce 

mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi 

kolorami, zgodnie z PN-EN 60445.

2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy 

Nazwa projektu:     Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w 
miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.



                             Specyfikacja Techniczna -  ST Instalacje elektryczne                                 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt. Wykonujący prefabryka-

cję powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego po-

siadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację 

zgodności. Należy przestrzegać stosowanie tylko takich zamienników elementów wewnętrznych 

rozdzielnicy, które wymienione są jako marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do 

obudowy za pomocą płyty montażowej, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojekto-

wanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą szyn 

poprzez zaciski szynowe, szyn elektrycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na 

przewodach o żyłach wielodrutowych montować końcówki zaciskowe tulejkowe wg instrukcji 

producenta. 

2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy 

wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 

zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

2.3. Kable i przewody 

Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację i powłokę ochronną

wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia. Jako materiały przewodzące należy stosować miedź. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje żył 1,5-6 mm2. 

2.3.1. Kable elektroenergetyczne. 

Do budowy wewnętrznej linii zasilającej kablowej nN należy zastosowano kabel o izolacji i po-

włoce z polietylenu usieciowanego na napięcie 0,6/1kV typu:

- YKXS - kable z żyłami miedzianymi – 5x6 mm2

Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układa-

nia. 

Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza

kabla. 

Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie 

mogą być użyte do budowy linii kablowych.

Długość linii kablowej zasilającej została podana w dokumentacji projektowej.

2.3.2. Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli.

Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli powinien odpowiadać wymaganiom

 normy PN-87/B—01100.

2.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

2.4.1. Rury ochronne: osłonowe i przepustowe dla kabli ziemnych
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Jako rury osłonowe dla kabli stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Stosować 

należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie 

wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli.

Stosować należy następujące rodzaje rur:

- rury osłonowe układane w otwartym wykopie - rury PEHD o średnicy 75 mm. Stosować dedy-

kowane łączniki i kolana. 

Rury przeznaczone na osłony dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń. 

2.4.2. Koryta kablowe dla prowadzenia przewodów

Koryta kablowe stalowe ocynkowane. Koryta mocowane trwale, za pomocą systemowych 

uchwytów, wsporników, wysięgników. 

Koryta kablowe wykonane w jednym systemie, z uwzględnieniem wykonywanych połączeń pro-

stopadłych i zmian poziomu prowadzenia koryt. Stosowane systemowe rozgałęzienia, odgałęzienia

itp. 

Koryta kablowe mocowane do ścian i konstrukcji stalowej, zapewnione przez system przeznaczony do 

tego rodzaju montażu. Stosowane systemy mocowania jednostronne (umożliwiające wkładanie okablo-

wania do koryt bez przeciągania). 

Pomiędzy korytami zapewniona trwała ciągłość galwaniczna. 

Do każdego ciągłego koryta doprowadzony przewód ochronny PE z listwy uziemiającej PE.

2.4.3. Rury ochronne dla wyprowadzeń, wprowadzeń przewodów

Rury instalacyjne karbowane o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, nie rozprzestrzeniające 

ognia (PESHEL). 

2.4.4. Dławiki dla wyprowadzeń, wprowadzeń przewodów

Dławiki kablowe o stopniu ochrony IP65. Dla rur ochronnych PESHEL dławiki dedykowane.

2.5 Systemy mocujące przewody, kable,  instalacje wiązkowe i osprzęt 

2.5.1. Końcówki kablowe, zaciski 

Zaciski śrubowe. Przewody wielożyłowe (linki) zakończać poprzez zaciskanie na odizolowanym

końcu przewodu tulejek miedzianych. Ich zastosowanie ułatwia podłączenie i umożliwia wielo-

krotne odłączenie i przyłączenie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przy-

gotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie (końcówki izolowane) za 

pomocą osłon izolacyjnych. 

2.5.2. Opaski kablowe zaciskowe

Elastyczne kablowe opaski zaciskowe o szerokości 2,5; 3,6 i 4,5 mm i długości 120; 160; 250 

mm.

3. SPRZĘT 
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3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien mieć przewidziane 

przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz 

stałej gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.  

Do wykonania robót związanych z inwestycją budowy linii kablowych Wykonawca winien 

dysponować następującym sprzętem:

- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton

- samochód dostawczy 

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania

- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Podczas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w sposób zapo-

biegający ich uszkodzeniu. Załadowywanie i wyładowywanie urządzeń o dużej masie należy do-

konać przy pomocy dźwignic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie załadunku i wyładunku 

należy postępować ostrożnie, aby nie narazić urządzeń na uderzenia i nie uszkodzić powłok la-

kierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. Przy transporcie kabli i przewodów minimalna tem-

peratura dopuszczająca wykonanie transportu wynosi dla bębnów -15º C i -5 º C dla krążków, ze

względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przy-

padku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Rozdzielnice elektryczne 

5.1.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
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Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 

techniczny,uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów na-

leżą:

- stopień ochrony 

- ilość wolnego miejsca do montażu 

- lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) 

- typ rozdzielnicy 

- dane dotyczące sieci zasilającej 

- miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli 

- specyfikacja wyposażenia. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy do-

konać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu 

zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co 

do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

- stopień ochronności 

- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy 

- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, 

naścienna, wnękowa 

- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego 

napięcia, słaboprądowe 

- sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu” 

- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie 

- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, 

elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane 

wg wymagań normy PN-EN 61439-2 

- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy 

- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg 

wymagań normy PN–EN 61439-3

- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego 

- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy: 

znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy 

Nazwa projektu:     Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w 
miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.



                             Specyfikacja Techniczna -  ST Instalacje elektryczne                                 

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 

aparatów i osprzętu, 

- w każdej rozdzielnicy powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek 

schematu rozdzielnicy. 

Rozdzielnica musi spełniać wymogi PN-EN 61439-1. Wymagane jest świadectwo badań dla pre-

fabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami nor-

my. Rozdzielnica  przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych musi speł-

niać wymogi norm PN-EN 61439–5. Rozdzielnica powinna być wyposażona w maskownicę z 

tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeżeli występuje możli-

wość kontaktu bezpośredniego z elementami pod  napięciem. Przy konstruowaniu rozdzielnicy 

należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, bez konieczno-

ści zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np dwudziestoprocentowa re-

zerwa miejsca okaże się niewystarczająca). Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wy-

posażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu roz-

dzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice 

montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II 

klasie ochronności. Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy 

zgodnie z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. 

Rozdzielnicę – skrzynkę RS dostarcza dostawca pompowni

5.1.2. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefę montażu 

- rozpakowanie 

- ustawienie na miejscu montażu wg projektu 

- wytyczenie miejsca zainstalowania

- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów demontowanych na czas mocowania 

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy)

- podłączenie uziemienia

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania, w szczególności zachowania minimalnych szeroko-

ści przejść 

- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu 

- przeprowadzenie prób i badań.

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable od-
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pływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 

kabli odpływowych. Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodne z dokumentacją symbole 

określające skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Należy stosować specjalne oznaczniki z trwa-

łym nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, składając je odpowiednio w 

potrzebne oznaczenie. W razie ich braku napisy należy wykonać czarną farbą. 

5.2. Wewnętrzna linia zasilająca 

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wykopy pod kablowe linie zasilające niskiego napięcia należy wyko-

nać jako wykopy o ścianach pionowych wykonane ręcznie.

Głębokość wykopów winna być tak dobrana, aby ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable 

znalazły się (górna krawędź kabla lub rury osłonowej) na głębokości 0,7 m poniżej powierzchni 

gruntu. Szerokość dna wykopu winna wynieść 0,4 m dla pojedynczego kabla.

Przy określeniu wykopu należy uwzględnić wykonanie uziomu liniowego. Całkowita głębokość 

wykopu wyniesie 90 cm. Przy skrzyżowaniu z rowem odwadniającym 1,6 m, wykop zabezpie-

czyć. 

5.2.2. Uziom liniowy

Wzdłuż trasy kabla na długości ok. 30 m na dnie wykopu układać płaskownik stalowy ocynko-

wany 30x4. Po ułożeniu zasypać warstwą ziemi pozbawionej kamieni grubości 10 cm. Ziemię 

zagęścić. Płaskownik wprowadzić, pod podsypką dla fundamentu, do kontenera. Płaskownik 

spawać do uziomów otokowego i fundamentowego. Miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją.

Uziom połączyć z zaciskiem PE szafy sterowniczej.

5.2.3. Uziom otokowy i fundamentowy

Uziom wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo FeZn o przekroju 30x4 mm.

Uziomy umiejscowione względem siebie 

- w płaszczyźnie poziomej odległość pomiędzy uziomami 1m 

 - w płaszczyźnie pionowej odległość 0,55m.  

Uziomy otokowe połączyć ze sobą płaskownikiem FeZn 30x4 poprzez spawanie. Miejsca spawu

zabezpieczyć przed korozją. 

Uziom otokowy wewnętrzny wykonać jako fundamentowy pod podsypką piaskową (chudym be-

tonem) pod fundament natomiast zewnętrzny na głębokości 1,0 m. 

Uziom fundamentowy wykonać przed wykonaniem podsypki (chudego betonu) pod fundament.

5.2.4. Podsypka piaskowa.

Dno rowu kablowego, na całej jego szerokości należy zasypać warstwą piasku grubości 10 cm 
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stanowiącą podsypkę pod budowaną linię kablową. W przypadku gruntów bardzo silnie 

nawodnionych grubość podsypki należy zwiększyć do 15cm. W przypadku układania kabla w 

gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczeń można, po uzyskaniu akceptacji 

Inżyniera zrezygnować z wykonania podsypki piaskowej.

5.2.5. Roboty montażowe.

5.2.5.1. Układanie kabli w rowach kablowych.

Przed przystąpieniem do układania kabli należy w rowie kablowym ułożyć rury osłonowe.

Kable w rowie należy układać przez odwijanie kabla z bębna kablowego. Przy przeciąganiu ka-

bla przez rury ochronne należy stosować metody zapewniające nie uszkodzenie kabla i jego izo-

lacji przy użyciu rolek prowadzących . kable układać w rowie linią falistą zwiększając tym dłu-

gość kabla o 3% w stosunku do długości trasy kabla. Kable, w trakcie układania lub bezpośred-

nio po ułożeniu, należy oznakować poprzez założenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznacze-

niowe winny być zakładane na całej długości kabla co około 10 m. 

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustów, przy wyprowadzeniach kabla do złą-

cza pozostawić zapas kabla po 1 m z każdej strony przeszkody.

Na załomach trasy oraz przy układaniu zapasów kablowych zachować dopuszczalny promień 

gięcia kabla.

Po ułożeniu kabla należy go zasypać co najmniej 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm war-

stwa gruntu rodzimego. Po zagęszczeniu tych warstw należy nad kablem ułożyć folię z PCW ko-

loru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,3 mm. następnie należy zasypać 

rów kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 15 cm z ubijaniem.

5.2.5.2. Skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem.

Na skrzyżowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable należy osłonić rurami 

ochronnymi na szerokości krzyżowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od 

skrzyżowania. Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co 

najmniej 10 cm od wlotu rury piankę poliuretanową.

Przy skrzyżowaniach należy stosować następujące zasady:

- na skrzyżowaniach z wodociągami i kanalizacją sanitarną kabel winien znaleźć się nad 

krzyżowanym rurociągiem. 

Wszelkie roboty wykonywane na skrzyżowaniu i w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziem-

nych należy prowadzić pod nadzorem właściciela lub użytkownika krzyżowanego urządzenia. 

Zlecenie nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowiązkiem wykonawcy i on także pono-

si koszty tego nadzoru.

5.2.5.3. Podłączenie kabla.
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Podłączenia kabla do zacisków złącza kablowego można dokonać po wykonaniu pomiarów sta-

nu izolacji oraz po pozytywnym wyniku prób napięciowych. 

5.3. Oprzewodowanie w kontenerze

5.3.1. Trasy kablowe

Trasy kablowe wykonać z koryt kablowych systemowych. Koryta montować na ścianie, wspor-

nikach do rur i wspornikach z ceownika za pomocą wysięgników. Ceowniki przykręcić do pod-

staw mocowanych w posadzce za pomocą kotew stalowych.

Koryta po ułożeniu w nich przewodów zakryć pokrywami systemowymi.

5.3.2. Oprzewodowanie 

Oprzewodowanie wykonać przewodami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Przewody 

wyprowadzić z szafy sterowniczej w karbowanych rurach osłonowych PESHEL. Do wyprowa-

dzeń stosować dedykowane do rur dławiki. Następnie przewody prowadzić we wcześniej za-

montowanych korytach. Przewody do koryt mocować za pomocą zaciskowych opasek kablo-

wych.

Wyprowadzenie przewodów z koryt i wprowadzenie do urządzeń i aparatów wykonać w karbo-

wanych rurach osłonowych (PESHEL). Do wprowadzeń przewodów stosować dedykowane do 

rur dławiki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań zawarty jest w: 

- rozdzielnic PN-EN 61439-1 i PN-E-04700  

- kabli i przewodów PN-HD 60364-6-61 i PN-E-04700 

Ponadto należy wykonać sprawdzania odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym 

- zgodność z dokumentacją projektową wykopów i przepustów

- wykonania podsypki i zasypki piaskowej

- ułożenie kabla zgodnie z przepisami i Specyfikacją Techniczną

- prawidłowość montażu osprzętu kablowego

- zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

- zgodności połączeń z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej 

- stan kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 

kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

  materiałów 
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- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii kablowych

- sprawdzenie oznakowania kabla

- badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (badanie skuteczności    samo-

czynnego wyłączania)

- badanie skuteczności izolacji

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie ciągłości wszystkich przewodów występujących w danej instalacji 

- poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja izolacji po-

szczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MW. 

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

dzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-HD 60364-6.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszelkie materiały i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach spe-

cyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny

koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrącenia 

za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczegól-

nych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak: 

- dla rozdzielnic: szt., kpl

- dla osprzętu montażowego rozdzielnicy: szt., kpl, m

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl, m

- dla kabli i przewodów: m
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- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadza się po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlega m.in.:

przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetlenio-

wych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu. 

8.1.2 Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badania pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urzą-

dzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości  ich wykonania po całkowi-

tym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z

obowiązującymi przepisami instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

8.1.3 Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonania robót należy przeprowa-

dzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilają-

cych. Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- ciągłość obwodów wyrównawczych

- rezystancja uziemień roboczych, ochronnych

Wyniki badań należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 

9.  PODSTWA ROZLICZANIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakre-

su robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-

nych przez zamawiającego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie na stanowisko robocze materiałów, narzędzi i sprzętu

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 

- montaż, demontaż i praca rusztowań niezbędnych do wykonania robót elektrycznych 

- usunięcie wad  i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania robót  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów  

- likwidacja stanowiska roboczego 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1 Związane normatywy 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V

- Instalacje elektryczne 

Rozdział 1 - Ogólne wymagania techniczno-budowlane 

Rozdział 5 - Rozdzielnice o napięciu do 1 kV 

Rozdział 10 - Aparaty i odbiorniki o napięciu do 1 kV 

Rozdział 14 - Instalacje elektryczne wewnętrzne 

10.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w 

tym w szczególności:  

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa   

PN-HD 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposaże-

nia elektrycznego

PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

PN-HD 60364-7 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące spe-

cjalnych instalacji lub lokalizacji

Nazwa projektu:     Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w 
miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.



                             Specyfikacja Techniczna -  ST Instalacje elektryczne                                 

PN-IEC 60898 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych insta-

lacji domowych i podobnych

PN-EN 60445 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszy-

ną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeni zakończeń żył 

przewodów 

PN-EN 60529 - Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy 

PN-EN 60664-1 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych niskiego napięcia. Zasady, wy-

magania i badania 

PN-EN 60670-1 - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i po-

dobnego. Wymagania ogólne 

PN-EN 60799 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

PN-EN 61008-1 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego. Wyłączniki do obwodów prą-

du przemiennego. 

PN-EN 61009-1  - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego . Wyłączniki do obwodów 

prądu przemiennego. 

PN-EN 61439 -Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe 

PN-EN 50274 - Sterownice i rozdzielnice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niezabezpieczo-

nych czynnych, 

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N-SEP-E-001 -  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elek-

trycznym.

                      

Nazwa projektu:     Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w 
miejscowości Cieszów dz. nr 177/121, 177/122 gm. Stare Bogaczewice.


