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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w  ramach 
budowy instalacji elektrycznych i przyłącza kablowego nn zalicznikowego (wlz) do hali namiotowej 
bezfundamentowej z przeznaczeniem na maszyny rolnicze zlokalizowanej przy ul. Bialskiej 7 w Leśnej 
Podlaskiej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych i przyłącza kablowego nn zalicznikowego (wlz) do hali namiotowej 
bezfundamentowej z przeznaczeniem na maszyny rolnicze zlokalizowanej na działce  nr geod. 8 przy ul. 
Bialskiej 7 w Leśnej Podlaskiej będącej własnością Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. 
Witosa”  w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad 
wykonywania  i odbioru robót związanych z:  
●  układaniem kabli i przewodów elektrycznych, montowanych poza rozdzielnicą,  
●  montażem urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami  
towarzyszącymi. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
● kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
●wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności  
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze 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,  
●wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów,  
● przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji elektrycznej.  
●  kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)  
 rozdzielnicy,  
●  wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w  
 szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy,  
●  zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu  
 zgodnym z dokumentacją techniczną.  
●  dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, przy użyciu  materiałów oraz środków wg dokumentacji 
technicznej,  
●  wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy  
 poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,  
●  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy  
 zawartych w dokumentacji,  
●  przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi  
 prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,  
●  opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,  
●  montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,  
●  przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów  
 kwalifikujących instalacje do eksploatacji.  
●  wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień  
� uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania 

aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów 
budowlanych w Polsce 

� wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny przebieg wszystkich 
      przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry  
      i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji. 
� zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
� instrukcje obsługi i konserwacji 
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Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej 
 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych 
związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac 
montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.3. Ogólne wymagania. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych.  

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacji.  

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji oraz specyfikacji służą 
ustaleniu  
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w  
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w 
oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:  
 ●  spełniania tych samych właściwości technicznych,  
 ●  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do  
  stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

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

 ●  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu  
  oceny zgodności,  

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

 ●  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
 ●  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w  

 określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
 i bezpieczeństwa,  

 ●  wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do  
  jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową,  
  sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie  
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym  
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

2.2.Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1. Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynku i w ziemi posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju miejsca ułożenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące należy stosować aluminium.  
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV.  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe,  
w osłonach lub bez, mocowanych bezpośrednio do podłoża; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 
rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V, Jako materiały przewodzące należy 
stosować miedź 

2.2.2. O sprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony kraw ędzi -  w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach  
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 
konstrukcji  
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze  
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).  

Koryta i korytka instalacyjne -  wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe  
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm.  

Kanały i listwy instalacyjne - wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 

kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe,  
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do + 60ºC.  

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów -  klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub  
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe  
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z  
metali).  

Końcówki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny  
jak miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia  
podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności  
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon  
izolacyjnych.  

Pozostały osprz ęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup  
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  

2.2.6 Obudowy 

Stanowią 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, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych  
(stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe  
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu,  
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 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. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic  
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).Podczas przygotowywania  
obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą  
zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w  
zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych  
materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia  
transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie 
zaprojektowane  
pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta  
kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po  
obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi  
kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
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2.2.7. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący  
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego  
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Należy przestrzegać  
stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako  
marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty  
zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia  
wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,  
zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły powyżej 4 mm  należy montować  
końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów  
przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych  
długościach. 

2.2.8  Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze -  najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są  
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
(wewnętrznych).  

Ograniczniki przepi ęć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed  
niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje 
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

2.3.Warunki przyj ęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
 ●  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  
  specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
 ●  są właściwie oznakowane i opakowane,  
 ●  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 ●  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
  jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
             również  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy  
przechowywać na bębnach (oznaczenie B) lub w krążkach (oznaczenie K), końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia  
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być ustawione                      
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie.  
Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.  

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych                      
i suchych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.1.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych  

Zakres robót obejmuje:  

 ●  przemieszczenie w strefie montażowej,  
 ●  złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
 ●  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
            urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej,  
 ●  roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia  
 ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie  
 ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie  
 mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  
 ●  osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,  
  wieszaków wraz z zabetonowaniem,  
 ●  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt  
  2.2.2.),  
 ●  łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w  
  trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15%  
 wewnętrznej średnicy rury. 
 
5.1.2 Montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.  
urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na elementach konstrukcyjnych.  mocować 
uchwytami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Przed zamocowaniem należy sprawdzić ich działanie oraz 
prawidłowość połączeń.  
Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
5.1.3  Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy  
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:  
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących,  
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionych. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód  
wyrównawczy.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami  
przewodzącymi innych instalacji. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć metalowe rury instalacji wod.-
kan. itp. (jeżeli występują w obiekcie), sprowadzając je do wspólnego punktu głównej szyny uziemiającej. 
  
5.1.4 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający  
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: 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. W oparciu o powyższe dane  
należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest  
rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub  
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. Po skompletowaniu  
wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń  
aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. Przy skomplikowanych układach wyposażenia 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:  wnękowa  
 ●  typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, słaboprądowa,  
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 ●  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 60439-  
  2:2004,  
 ●  rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,  
 ●  sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy  
  PN-EN 60439-3:2004,  
 ●  kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,  
 ●  kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki  
  znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,  
 ●  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 (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na  
  rysunek schematu rozdzielnicy.  
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-  
439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.  
wymogami normy.  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać  
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.  
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą 
przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod  
napięciem.  
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą  
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

 
5.1.5 Montaż rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje:  
 ●  przemieszczenie w strefie montażowej,  
 ●  rozpakowanie,  
 ●  ustawienie na miejscu montażu wg projektu,  
 ●  wyznaczenie miejsca zainstalowania,  
 ●  trasowanie,  
 ●  wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne,  
  wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  
 ●  osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z  
  zabetonowaniem, 
 ●  montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,  
  klamki, zamki, pokrywy),  
 ●  podłączenie uziemienia,  
 ●  sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania  
  minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,  
 ●  sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,  
 ●  przeprowadzenie prób i badań.  
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe  
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
 
5.2.. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz: 
- Dokumentacją projektową; 
- Polskimi Normami; 
- Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych; 
- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę i jego 
podwykonawców. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu węzła 
zgodnie z dokumentacją techniczną przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczenia pompy 
ciepla dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z 



 
 9 

optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać 
akceptację projektanta technologii pompy ciepła. 

5.3  Urządzenia elektryczne powinny być montowane w obiekcie w położeniu wymaganym przez DTR 
producentów poszczególnych urządzeń. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji hali powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V „Instalacje elektryczne”.  

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

  
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  

7.1.1. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny 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,  
 ●  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. 

7.1.2. 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 

7.1.3. 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 w normach PN-IEC 60364-6- 
      61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000; TSB 67; TSB 72. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
      odbioru końcowego.   
●   izolacji torów głównych,  

 ●  izolacji torów pomocniczych,  
 ●  działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,  
 ●  działania mechanicznego łączników, blokad itp.,  
 ●  instalacji ochronnej.  
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent  dostarczył protokół z tych 
badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice           
o napięciu do 1 kV . induktorem, sprawdzając  tylko rezystancję izolacji.  
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów 
zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania 
należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.  
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach  łączników oraz 
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związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie . 
otwarcie) każdego łącznika.  
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego . od stanu 
pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. Łączniki sterujące 
wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w  stanie próby. W trakcie próby trzeba 
także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.  
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
odbioru końcowego: 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar nie będzie wykonywany.  
 
9. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z późn. zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. V „Instalacje elektryczne”  

• Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. NR 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 z późn. zm.  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania  
podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie .środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 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-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  
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 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem  
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze  
PN-E-04405 Pomiary rezystancji 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył 
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach. 
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PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapięciowe. 
PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo 
użytkowania. 
PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania. 
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 
PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
P-N-E06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 
 


