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E 01.00.00   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. Wymagania ogólne 

 Roboty elektryczne mogą być prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych 

przez Inwestora i zespół projektowy projektów technicznych oraz obowiązujących norm i 

innych aktów prawnych. Obowiązujące są rozwiązania przedstawione w projekcie 

budowlanym, ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

związanymi dokumentami nie dotyczącymi projektowanej inwestycji a niezbędnymi do 

skoordynowania wykonywanych prac. 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

– Prawem Budowlanym Dz. U. 2003  nr 207, poz 2016 z późniejszymi zmianami 

– Warunkami Technicznymi Dz. U. 2002 nr 75 poz 690 z późniejszymi zmianami 

– Polskimi Normami w szczególności normami z grupy PN–IEC 60364 

– zasadami wiedzy technicznej 

– wytycznymi branŜowymi, przepisami poŜarowymi i warunkami BHP obowiązującymi przy 

pracach przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część D „Roboty 

instalacyjne” zeszyt 2: „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności 

publicznej”. 

2. Materiały instalacyjne i urządzenia 

Materiały i urządzenia stosowane w obiekcie budowlanym muszą posiadać atesty 

dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypadku braku atestu Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania go na własny koszt  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów uŜywane w Dokumentacji Projektowej oraz 

niniejszej Specyfikacji Technicznej słuŜą określeniu standardu wykonania i określeniu 

właściwości oraz wymogów technicznych dla załoŜonych rozwiązań. Dopuszcza się 

stosowanie zamiennych rozwiązań oraz zamiennych materiałów innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełnienia tych samych lub wyŜszych parametrów technicznych materiałów i urządzeń, 

- przedstawienia rozwiązań zamiennych na piśmie z podaniem opisu rozwiązań, danych 

technicznych, atestów, dopuszczeń do stosowania, 

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego na zastosowanie rozwiązań 
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3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub 

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

naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót 

4. Wykonanie  robót 

 Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadać wymaganiom niniejszej 

specyfikacji i ponadto: 

– uwzględniać wymagania określone w normach, przepisach i warunkach wykonania i 

odbioru robót 

– uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych 

– być prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

wymagane prawem uprawnienia do pełnionych funkcji na budowie 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

– przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej 

– przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Zakres robót  

Projekt przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:  

układanie kabli nn 

demontaŜ istniejących rozdzielnic 

montaŜ nowej rozdzielnicy głównej 

oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych  

 ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym  

Linie kablowe  

Wewnętrzna linia zasilająca od złącza do rozdzielnicy głównej będzie ułoŜona w ziemi. Przed 

rozpoczęciem robót uprawniony geodeta powinien wytyczyć trasę linii kablowej.  Przed 

przystąpieniem do prac naleŜy zapoznać się z uwagami w opinii ZUD i stosować się do nich 

przy realizacji projektu. Ucięte kable winny być zabezpieczone przed korozją oraz 

zamoczeniem. Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzić 

do szybkiego odbioru robót zanikających i moŜliwie szybko zasypać wykop 
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Rozdzielnice  

Rozdzielnice w obudowie naściennej lub wolnostojącej naleŜy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji  wsporczych zamocowanych w podłoŜu.  

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy:  

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,  

- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 

- podłączyć obwody zewnętrzne 

- podłączyć przewody ochronne 

Układanie przewodów 

Przewody instalacji elektrycznych układać w korytkach instalacyjnym prowadzonych pod 

stropem, nad rurami instalacji technologicznych oczyszczalni. NaleŜy zachować wymagane 

odległości pomiędzy przewodami zasilającymi 230/400 V a przewodami sygnałowymi. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 

napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

określony przez producenta pompy.  

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

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 

Obwody instalacji elektrycznych muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami.  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. 

Ochrona od przepi ęć 

W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych urządzeń sterowniczych 

kotłowni w zaprojektowano układ ochronników w rozdzielnicach głównej RG. 

Monta Ŝ osprz ętu i opraw o świetleniowych  

Instalację odbiorczą oświetlenia ogólnego projektuje się przewodami z Ŝyłami miedzianymi I 

z Ŝyłą ochronną. Przewody układać  na uchwytach. Gniazda instalować na wysokości 1,2 m 

od posadzki, łączniki na wysokości 1,3 m. Gniazda wtyczkowe natynkowe IP 44. Oprawy 

montować bezpośrednio do stropu.  
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Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury 

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp 

Ochrona od pora Ŝeń prądem elektrycznym 

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. W celu 

zapewnienia skutecznej ochronny przed poraŜeniem prądem elektrycznym naleŜy łączyć 

zaciski ochronne aparatów, maszyn i urządzeń z wydzieloną Ŝyłą ochronną PE instalacji. W 

pomieszczeniu oczyszczalni wykonać instalację głównych połączeń wyrównawczych łącząc 

bednarką PFe/Zn 20x3 mm wszelkie instalacje nieelektryczne wchodzące do i wychodzące z 

oczyszczalni, metalowe schody i pomosty obsługi, zaciski uziemiające pomp, spręŜarek i 

innych aparatów. Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z Ŝyłą ochronną instalacji 

elektrycznej wewnętrznej w rozdzielni głównej RG. Wodomierz zbocznikować. W rozdzielnicy 

głównej  wykonać uziemienie przewodu PEN. Skuteczność i kompletność systemu ochrony 

od poraŜeń sprawdzić pomiarem przed przekazaniem instalacji dla uŜytkowania. 

Próby monta Ŝowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 

prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych pomiary rezystancji uziemień  

Uwagi ko ńcowe 

Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych, zapewniając wymaganą jakość robót. 

Wszelkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano 

montaŜowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami. 

Kompletno ść instalacji 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Oznacza to, Ŝe Wykonawca powinien dla własnych potrzeb sprawdzić ilości 

wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji, 

w tym te, które nie są wymienione wprost w załączonych zestawieniach takie jak wsporniki, 

uchwyty rurki instalacyjne, dławiki kablowe, bezpieczniki, źródła światła itp. W rozdzielni 

głównej naleŜy umieścić schemat instalacji elektrycznej obiektu. Tablice rozdzielcze 
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zaopatrzyć w schematy tablic. Wszystkie urządzenia oraz podstawowa armatura zostaną 

jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych 

w sposób trwałych tabliczek. Wykonawca wykona dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe 

tablic rozdzielczych, konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń itp. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiadać odpowiednie 

przeszkolenie w zakresie BHP ( wstępne, okresowe i stanowiskowe) oraz powinni otrzymać 

odpowiedni instruktaŜ na konkretnym stanowisku pracy. Zasady BHP ujęte w odpowiednich 

dokumentach normatywnych obowiązują wykonawców robót oraz pracowników 

nadzorujących i kierujących robotami bezpośrednio i pośrednio. Pracownicy powinni znać 

dokładnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanych robót. 

Przyjęcie do wiadomości i dokładną znajomość przepisów BHP pracownik powinien 

potwierdzić swoim podpisem. 

6. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST Część Ogólna.  

7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część Ogólna. 

Kontroli naleŜy dokonać przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

ST i warunkami technicznymi. 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

– ułoŜenie przewodów przed tynkowaniem 

– mocowanie puszek i rur 

– przygotowanie końców Ŝył i łączenia przewodów 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 

– pomiar ciągłości przewodów, kabli  

– pomiar skuteczności ochrony od poraŜeń 

Testy końcowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po wykonaniu 

poszczególnych elementów instalacji w celu sprawdzenia spełniania wymaganych warunków 

technicznych określonych w projekcie, DTR, zaleceniach producentów i norm. Wykonawca 

powinien przeprowadzić testy końcowe dla wszystkich wykonywanych prac. Protokóły z tych 

testów powinny być dostarczone Komisji Odbiorowej przed rozpoczęciem odbioru 

końcowego. Wszystkie protokóły winny być rejestrowane i archiwizowane. Pozytywny wynik 

testów końcowych stanowi podstawę zgłoszenia wykonanej instalacji do odbioru. 

Wykonawca powinien równieŜ zapewnić Komisji Odbiorowej niezbędny sprzęt pomiarowy w 

celu weryfikacji wykonanych przez siebie pomiarów. Wszystkie protokóły sporządzone przez 

Komisję Odbiorową winny być rejestrowane i archiwizowane. 
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Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowią: 

– dokumentacja powykonawcza 

– dziennik budowy wykonany i podpisany przez upowaŜnione osoby 

– protokóły badań końcowych przeprowadzonych przez wykonawcę 

– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

– dokumenty atestacyjne wyrobów budowlanych, certyfikaty i aprobaty techniczne dla 

zastosowanych urządzeń 

8. Odbiór techniczny instalacji na budowie 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część Ogólna. 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych” część D „Roboty instalacyjne” zeszyt 2: „Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej” oraz z ST, sprawdzając zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Odbiory techniczne muszą określać: 

– poprawność wykonania i zgodność z wymogami niniejszej specyfikacji dla części i całości 

projektowanej instalacji 

Odbiorów częściowych naleŜy dokonywać dla części instalacji, które ulegają zakryciu. 

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub uŜytych materiałów wykonawca będzie 

musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

Sposób i wyniki przeprowadzenia odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego będzie 

regulować umowa. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z SIWZ. 

10. Uwagi końcowe 

Wymagania określone w ST mogą ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i 

szczegółowych warunków kontraktowych. 

 


