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KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE, WEWN ĘTRZNE INSTALACJE ELEK-
TRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przyłącza elektroenergetycznego oraz wewnętrznej 
instalacji elektrycznej obiektu socjalnego na boisku sportowym w Kołbaskowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi załącznik do Projektu Budowlanego „Budowa przyłącza 
elektroenergetycznego oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu socjalnego na bo-
isku sportowym w Kołbaskowie.” i ma zastosowanie przy realizacji i odbiorze robót obję-
tych tym projektem. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z budową przyłączy elektroenergetycznych oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w 
istniejących i projektowanych obiektach  budownictwa ogólnego. 

1.4. Klasyfikacja oraz kody CPV robót objętych Specyfikacją 

45000000-7 Roboty budowlane 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

45314300-4 Kładzenie kabli 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją oraz poleceniami inspektora 
nadzoru w zakresie wykonywanych prac. 

1.6. Podstawowe określenia  

• Kierownik Budowy   -  Osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe wy-
znaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowa-
nia w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji objętej Umową. 
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• Inspektor Nadzoru   -  Osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe upo-
ważniona przez Zamawiającego do reprezentowania go na budowie przy sprawowa-
niu zgodności jej realizacji z projektem , pozwoleniem na budowę , przepisami , obo-
wiązującymi normami , zasadami wiedzy technicznej oraz kontrolowaniem jakości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów. 

• Dziennik budowy  -  Zeszyt o ustalonej przez Prawo Budowlane treści i wzorze opa-
trzony pieczęciami organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę z ponumero-
wanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji ro-
bót , rejestrowania dokonanych odbiorów , przekazywania poleceń i innej korespon-
dencji technicznej związanej z realizacją zadania pomiędzy Inspektorem Nadzoru , 
Wykonawcą i Projektantem (wyznaczoną osobą przez jednostkę projektową). 

• Ksi ęga obmiaru   -  Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami (wg wzoru ustanowionego w Prawie Budowlanym) służący do wpisy-
wania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń , ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wszystkie wpisy podlegają akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. 

• Złącze  -  Urządzenia rozdzielczo – pomiarowe. 

• Materiały  -  Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Oprawa o świetleniowa  - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie nie-
zbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

• Kabel  - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

• Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa  - ochrona przeciwporażeniowa zapew-
niająca bezpieczeństwo w wypadku pojawienia się w warunkach zakłóceniowych na-
pięcia na częściach przewodzących dostępnych. 

• Rysunki   -  Część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację , charakte-
rystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Kosztorys nakładczy   -  Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały winny posiadać zaświadczenia o jako-
ści (certyfikaty, atesty itp.). 

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli w ziemi 

2.2.1. Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowia-
dającego wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.2.2. Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpo-
wiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.  

2.3. Elementy gotowe 

2.3.1. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucz-
nych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na dzia-
łające na nie obciążenia. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich po-
wierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasło-
necznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.3.2. Kable i przewody 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z ży-
łą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czar-
na, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwini-
towej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania 
na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod 
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz sku-
teczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
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2.3.3. Rozdzielnice nn 0,4kV 

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji, zaciski 
rozdzielnic powinny być dobrane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwy-
tów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaci-
ski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny 
być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40. Rozdziel-
nice powinny być wykonane w II klasie izolacji. Rozdzielnice powinny posiadać ozna-
kowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem roz-
dzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 
należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwicz-
kach. 

2.3.4. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne 

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elek-
trycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i 
przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wy-
konanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewo-
dy ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powin-
ny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, 
tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

- zapaleniem 

- uderzeniem. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy 
należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności. Oprawy oświetlenia awaryjnego po-
winny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, 
czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny.  

2.3.5. Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997,  
PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm za-
wartych w punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację 
i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie 
gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamio-
nowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji 
(400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w 
których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, 
- zapaleniem, 
- uderzeniem. 
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Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
- podtynkowy, 
- natynkowy  
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych pod-
czas robót. Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wy-
raźnie oznakowany. 

2.3.6. Korytka kablowe i kanały instalacyjne 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie typowych 
listew i kanałów kablowych wykonanych z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 
izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostoso-
wana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu , który zapewni poprawną 
technologię wykonywanych robót.  

Wszystkie roboty ziemne przy realizacji robot zadania inwestycyjnego ze względu na istnie-
jące uzbrojenie podziemne należy bezwzględnie wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Mechanicznie można wykonywać roboty po wykonaniu przekopów kontro-
lnych i pod nadzorem właścicieli instalacji i urządzeń podziemnych , które mogą tam być 
zlokalizowane.  

Sprzęt niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego jest wyszczególniony w przedmia-
rze robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 

- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy-
twórcę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Wyznaczenia trasy linii kablowej 0,4 kV zasilającej należy wstępnie dokonać na podstawie 
współrzędnych wg danych zawartych w projekcie budowlanym. Dokładną lokalizację nale-
ży ustalić po sprawdzeniu ewentualnych kolizji projektowanego kabla zasilającego z istnie-
jącym uzbrojeniem podziemnym. 

5.2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonać po geodezyjnym ustaleniu dokładnej lokalizacji ZKP i tra-
sy linii kablowej. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie.  

Grunt z wykopu może zostać użyty do jego zasypania po zbadaniu jego przydatności 
przez Wykonawcę i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości do 0,3 m z zagęszcze-
niem sprzętem wibracyjnym. Zagęszczanie zasypki drogi i chodników powinno być wyko-
nane od głębokości 0,6 m jej powierzchni. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (na podstawie zezwolenia na zaję-
cie pasa drogowego) , należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę pro-
jektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia MTiGM oraz 
MSW z dnia 12.11.1992r. (Dz.U. nr 97 poz. 485).Należy wykonać pomiary geodezyjne 
powykonawcze. 

5.3. Roboty kablowe. 

Projektowany kabel winien być układany zgodnie z postanowieniami normy N SEP-1 E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

5.3.1. Układanie kabli w ziemi 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przy-
padkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożo-
ne kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie war-
stwą piasku lub rodzimego gruntu i oznaczyć w sposób określony w normie. Folia lub 
siatka powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 
cm i nie większej niż 35 cm. W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się 
powinny znajdować się na tej samej wysokości. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 

70 cm - kabli ułożonych w ziemi bez przykrycia 
50 cm - ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową i tp. 

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np., przy skrzyżowaniu lub obejściu 
urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, 
jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą. 
Skrzyżowania kabli z drogami kołowymi należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej lub kablem a 
górną powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm. 
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Osłony otaczające powinny wystawać poza: 

• krawężnik lub krawędź jezdni na długość co najmniej 50 cm z każdej strony 
• rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z każdej strony 

5.3.2. Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi 

Osłony otaczające ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby 
nie przedostawała się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulane. Średnica we-
wnętrzna osłony otaczającej powinna być równa co najmniej 1,5-krotnej zewnętrznej 
średnicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niż 50 mm. W przypadku ułożenia 
kilku kabli w jednej osłonie otaczającej powierzchnia otworu nie powinna być mniejsza 
niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych kabli. 
Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Głębokość umieszczenia osłon otaczających kabli oświetleniowych w ziemi, mierzona 
od powierzchni terenu do górnej powierzchni osłony linii kablowej powinna wynosić co 
najmniej: 

40 cm - przy układaniu kabli pod chodnikami, 
80 cm - przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu   
    kołowego. 

5.4. Montaż wewnętrznej infrastruktury kablowej. 

Dla prowadzenia kabli i przewodów należy ułożyć listwy i kanały kablowe wykonane z 
tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia. 
Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robót sanitarnych, 
wentylacyjnych i chłodniczych. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia 
i aprobaty. Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy 
miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli. 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowa-
niem właściwych materiałów. 
Przed montażem listew i kanałów kablowych wykonać trasowanie uwzględniając kon-
strukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach pozio-
mych i pionowych. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, 
stropy i itp. Powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami 
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 

5.5. Montaż kabli i przewodów  

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogor-
szone projektowane warunki chłodzenia. 
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej. 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szko-
dliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowią-
cymi wyposażenie obiektu. 
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5.6. Montaż instalacji oświetlenia  

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w 
taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 
Typy opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały poda-
ne w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwe-
stycji będą wymagały akceptacji projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania pro-
jektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. 
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V. 
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny. 
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łącz-
niki instalacyjne. 

5.7. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elek-
trycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 
materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wypo-
sażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, 
aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. 
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający możliwość 
odłączenia całej instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest 
to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub na-
prawę. 
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone w taki sposób aby 
zapewnić odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania sprawdze-
nia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak rów-
nież do mogących wystąpić przepięć. 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 
spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 
Główne urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w 
celu umożliwienia szybkiego wyłączenia zasilania. 

5.8. Środki ochrony przy dotyku pośrednim 

Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym stosować system szybkiego 
wyłączania obwodów wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi o prą-
dzie różnicowym 30 mA oraz wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Instalację odbiorczą 
wykonać w układzie TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE i oddzielnego 
przewodu neutralnego N. Wszystkie dostępne części przewodzące należy przyłączyć do 
przewodu ochronnego PE. Wykonać połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie elementy 
przewodzące obce przewodem wyrównawczym. Przewód wyrównawczy połączyć od-
dzielnym przewodem LY 4 z szyną PE tablicy mieszkaniowej TG.  
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5.9. Ochrona środowiska 

Elektroenergetyczną linię kablową oraz instalację elektryczną wnętrzową zaprojektowano 
z materiałów podlegających przetworzeniu i utylizacji po zakończonym okresie eksploata-
cji. 
Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej nie przewiduje wycinki istniejącego 
drzewostanu. 

5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Rozdział 2 „Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza dokumenta-
cja nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

5.11. Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieru-
chomości znajdujących się na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej 
oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, 
stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony 
przeciwporażeniowej: 

- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

- P SEP-E-0001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona    
   przeciwporażeniowa" 

Z przepisów tych wynika, że projektowana linia kablowa niskiego napięcia nie powoduje 
ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. 
Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawi-
ciela Inwestora. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie instalacji elektrycznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wyka-
zania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumen-
tacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora dopuszczone do użycia bez ba-
dań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o 
rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia Inwestorowi wynik badań na piśmie. 
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6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić spo-
sób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następu-
jące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów re-
zystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 

6.4. Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z do-
kumentacją techniczną, normami i certyfikatami 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów 
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elek-

trycznym 
- pomiar prądów upływowych 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów 
- próbę działania 
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
- pomiar spadku napięcia; 
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświe-

tlenia w poszczególnych pomieszczeniach 
- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowisko-

wych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 
- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przy-
czyny niezgodności. 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez inspektora nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną roze-
brane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej i przewodów instalacji elektrycznej jest metr, a dla 
wyposażenia i osprzętu jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod kable, 

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 

- dziennik budowy 
- projektową i geodezyjną dokumentację powykonawczą 
- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania 
- protokóły z dokonanych pomiarów 
- pomiary natężenia oświetlenia 
- protokoły odbioru robót zanikających 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań.  
Cena obejmuje odpowiednio: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

- wykopy pod kable, 

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

- zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru 
gruntu, 

- podłączenie zasilania, 

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i roz-
ruchu urządzeń 

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 

- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich 

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

- uporządkowanie placu budowy po robotach 

- wykonanie badań i prób pomontażowych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
badań przy odbiorze 

2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

3. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

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

5. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczą-
ce zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

6. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

7. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce pol-
winitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenerge-
tyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

8. P SEP-E-0001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwpora-
żeniowa" 

9. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

10. BN-80/6112-28 Kit miniowy 

11. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

12. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

13. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

14. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

15. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

16. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

17. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

18. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpie-
czeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elek-
trycznym. 

19. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
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20. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym. 

21. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów ze-
wnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

22. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

23. PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

24. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

25. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

26. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

27. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy. 

28. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

29. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

30. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uzie-
mień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

31. PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowla-
nych. 

32. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

33. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

34. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogól-
ne. Wybór poziomu ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

35. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 

36. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

37. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 

38. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
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39. PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejo-
wych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 

40. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce pol-
winitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenerge-
tyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

41. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układa-
nia na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

42. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na na-
pięcie nie przekraczające 0,6/1 KV. 

43. PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm) 

44. PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pra-
cy we wnętrzach 

45. PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm) 

46. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

47. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpie-
czeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

48. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 
16 A. 

49. PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podob-
nego. 

50. PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

51. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1) 

52. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

53. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

54. PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm) 

55. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

56. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych. 

57. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

58. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach ni-
skiego napięcia. 

59. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

60. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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61. PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 
opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 

62. PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póżniejszymi poprawkami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik 
Ustaw nr75; 2002). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. Z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

8. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

11. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 

12. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozpo-
rządzenie (WE) Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 


