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EL.00.00.00. Wymagania ogólne SST 

EL.00.00.01. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania: „PRZEBUDOWA LAMP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SP 
ZOZ PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU”. 

EL.00.00.02. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. EL.00.00.01 

EL.00.00.03. Zakres robót obj ętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą i obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 
- wykonanie zasilania obiektu; 
- montaż oświetlenia zewnętrznego; 
- montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi; 
- montaż rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych; 
ST 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. 

EL.00.00.04. Okre ślenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 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 dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 
wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 
dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( 
bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 
zapewnia odpowiednia obudowa. 
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Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;. 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
- kucie bruzd i wnęk; 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
- montażu montaż uchwytów do rur i przewodów; 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów; 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych; 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

EL.00.00.05. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów i oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny 
koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, uwzględniający rodzaj, kolejność, etapy i 
terminy wykonania robót, jak również przedstawić technologię wykonawstwa tych robót; 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić warunki 
równoczesnego wykonywania kilku robót branżowych na sąsiednich odcinkach przylegających do siebie lub 
położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia kolizjom i nieszczęśliwym wypadkom oraz  powstawania 
przeszkód przy równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach. 

EL.00.00.06. Dokumentacja robót monta żowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, póz. 664); 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664); 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi zmianami); 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
póz. 881) oraz ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów; 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych; 
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

EL.00.01.00. Materiały 

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. 
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EL.00.01.01. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i ilościowego odbioru materiałów 
przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznej. Odbioru dokonuje Kierownik Robót elektrycznych sporządzając na tę 
okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie 
używane). W uzasadnionych przypadkach używane pełnowartościowe materiały mogą być stosowane wyłącznie za 
pisemną zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek. 

EL.00.01.02. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

EL.00.01.03. Przechowywanie i składowanie materiałó w 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegać 
wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

EL.00.01.04. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Jeżeli w 
dokumentacji projektowej lub SST podano, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych oznacza to, że 
zastosowane materiały i aparatura elektryczna zamienna muszą spełniać wszystkie parametry techniczne , 
jakościowe i użytkowe materiałów i aparatury wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i SST. 

EL.00.01.05. Dopuszczenie materiałów do stosowania 

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. 

EL.00.01.06. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Szczegółowy opis parametrów i wymagań dla materiałów przedstawiono w pkt. EL.00.03.00. Specyfikacja 
materiałowa. 

EL.00.01.07. Kable i przewody 

Kable energetyczne układane w budynkach winne posiadać izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powłokę ochronną. 
Parametry techniczne zastosowanych kabli:  
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1. Kable niskiego napięcia: 
- napięcia znamionowe - 0, 6/1 kV; 
- przekroje żył: 16 do 300 mm2; 
- materiał przewodzący – miedź lub aluminium. 
 
Przewody instalacyjne układane w budynkach winne posiadać izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powłokę ochronną. 
1. Przewody niskiego napięcia: 
- napięcia znamionowe: - 450/750V; 
- przekroje żył: 1,5 do 300 mm2; 
- materiał przewodzący – miedź. 

EL.00.01.08. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w wyniku 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). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów 
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny lP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 
system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, 
sufitowa lub końcowa Ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, 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 osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

EL.00.01.09. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) stosować wykonane z tworzyw 
sztucznych o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości 
wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie 
giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ∅16 do ∅63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył 
wg potrzeb do 200mm). Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane. Rurki elektroinstalacyjne  mogą być 
gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od Ø13 do Ø42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od Ø7 do Ø48 mm i sztywnych od Ø16 do Ø50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i 
przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub 
karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie 
rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

EL.00.02.00. Specyfikacja materiałowa  

EL.00.02.01. Kable, przewody, osprz ęt kablowy 

Projektowane instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne wykonane będą przewodami i kablami miedzianymi o 
izolacji i powłoce polwinitowej. przy czym kable winny mieć izolację na napięcie 0,6/1 kV, natomiast przewody na 
napięcie 450/750V. Należy stosować kable i przewody o kolorystyce żył zgodnej z wymaganiami normy przy czym 
przewody ochronne (PE) muszą mieć izolację koloru zielonożółtego, a przewody neutralne (N) koloru niebieskiego. 
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Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wg przedmiaru. 

EL.00.02.02. Osprz ęt instalacyjny. 

Rury instalacyjne 
Należy stosować rury z materiałów niepalnych lub co najmniej nie podtrzymujących płomienia, o wytrzymałości 
elektrycznej izolacji 2kV, wraz z osprzętem jak łączniki, złączki, kolanka, uchwyty. 
Do wykonania instalacji wnętrzowych przewidziano rury izolacyjne sztywne, gładkie oraz rury izolacyjne giętkie 
karbowane. W niewielkim zakresie zastosowano także rury instalacyjne stalowe. Średnicę rur dostosować do liczby i 
przekroju układanych w nich przewodów lub kabli. 

EL.00.03.00. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych 

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  
- 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. 

EL.00.04.00. Warunki przechowywania materiałów do m onta żu 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, osprzęt i oprawy oświetleniowe 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. 

EL.00.05.00. Sprz ęt. 

EL.00.05.01. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- samochód dostawczy; 
- żuraw samochodowy; 
- ciągnik kołowy; 
- przyczepa do przewożenia kabli; 
- rusztowania; 
- elektronarzędzia; 
- spawarka transformatorowa; 
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
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EL.00.06.00. Transport 

EL.00.06.01. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

EL.00.06.02. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: (-) 
15'C i (-) 5'C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

EL.01.00.00. Wykonanie robót – sieci zewn ętrzne 

EL.01.00.01. Warunki przyst ąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej; 
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia); 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: *dróg dowozu materiałów, *miejsc składowania 
materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego Wykonawcy 
lub Zamawiającego. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić 
bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. 
niezbędne do prowadzenia robót. 

EL.01.00.02. Okre ślenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy urządzeń 
elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych „Instalacje 
elektryczne", Dokumentacją Projektową oraz SST „Wymagania ogólne”. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osłony krawędzi; 
- drabinki instalacyjne; 
- koryta i korytka instalacyjne; 
- kanały i listwy instalacyjne; 
- rury instalacyjne; 
- kanały podłogowe; 
- systemy mocujące; 
- puszki elektroinstalacyjne; 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory; 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej (bezpośrednio lub na wysięgniku) na wysokości nie większej niż 14m. 
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Oprawa oświetleniowa - urządzenia służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
Szafka energetyczna - urządzenie rozdzielcze - sterownicze bezpośrednio zasilające: sieć oświetleniową lub 
energetyczną.. 
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki energetycznej w 
pozycji pracy. 

EL.01.00.03. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
UWAGA  
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 ST oraz poleceniami Inżyniera.. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 
Przy układaniu kabli zakres robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych; 
- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz wymianę gruntu w 
przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego; 
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego; 
- układanie kabli w rowach i wykopach; 
- układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi; 
- ułożenie folii oznaczeniowej; 
- zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi; 
- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów; 
- próby montażowe; 
- odtworzenie nawierzchni. 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

EL.01.00.04. Roboty przygotowawcze 

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 
- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót: Służbom Energetycznym Inwestora; 
- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń 
lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów; 
- niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców. Przed 
przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór inwestorski (Inżynier budowy); przygotować miejsca pracy oraz 
ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę. 
Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne trasowanie: linii 
kablowych.  

EL.01.00.05. Roboty ziemne 

Wszelkie prace ziemne wykonywane na terenie objętym opracowanie winne być prowadzone pod nadzorem Służb 
Energetycznych Inwestora, służb właściwego terenowo Zakładu Energetycznego z uwagi czynne urządzenia 
elektryczne (znajdujące się pod napięciem), jak kable i linie napowietrzne SN, nN, kable sygnalizacyjne, oświetlenia 
zewnętrznego oraz uzyskać pisemne pozwolenie na dopuszczenie i prowadzenie robót  
Przy pracach ziemnych prowadzonych w terenie zabudowanym należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić 
istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na 
głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2m przez linię trasy kablowej, prostopadle do 
jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowów tego samego 
dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
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EL.01.01.00. Elektroenergetyczne linie kablowe. 

EL.01.01.01. Trasowanie. 

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne / 
uprawnionego geodetę. 

EL.01.01.02. Układanie kabli na trasie kablowej. 

1. Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych dotyczących 
wykonawstwa robót. 
2.Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych należy 
wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem warunków określonych 
przez użytkownika. 
3. Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 
a) 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla — dla kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, kabli o 
izolacji polietylenowej i powłoce z PVC oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o 
liczbie żył nie przekraczającej 4; 
b) 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla - dla kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej oraz dla 
kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczającej 4; 
c) 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla - dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli sygnalizacyjnych; 
d) podanego w instrukcji wytwórcy dla kabli nie wymienionych w p. a), b) i c). 
4. Układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej 
(wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze uniemożliwiające 
przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron podporami 
metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu. Zaleca się, aby bęben był zaopatrzony 
w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi. 
5. Można również układać kabel odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu kablowej trasy. W tym przypadku 
kabel powinien być ułożony w formie ósemki w pobliżu trasy, pod warunkiem, że promień zgięcia kabla przy ukła-
daniu w ósemki nie powinien być mniejszy niż l m i nie mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. 
6.  Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż: 
a) + 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej; 
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperaturę kabla należy 
przyjmować średnią temperaturę otoczenia w ciągu ostatnich 24 godz.; 
c) dopuszcza się układanie kabli w temperaturze otoczenia niższej niż podana w p. a), b), lecz nie niższej niż - 10°C 
pod warunkiem: 
 - uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania 
temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej podanej w p. a), b). Kabel powinien być nagrzany do 
możliwie wysokiej temperatury, nie przekraczającej jednak dopuszczalnej długotrwale temperatury granicznej 
danego typu kabla; czas układania nagrzanego kabla w tych warunkach nie może przekraczać 2 godz., licząc od 
chwili zaprzestania nagrzewania kabla. 
7.  Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby w czasie 
układania kabel ocierał się o podłoże. 
8. Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla przypadająca na jednego pracownika nie powinna być większa 
niż 30 kg. 
9. Przy mechanicznym układaniu kabli prócz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach szczegółowych 
muszą być spełnione niżej wymienione warunki: 
- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za żyły dopuszczalna siła naciągu w N nie może przekroczyć 30 x s 
(gdzie s oznacza sumę przekrojów żył ciągniętego kabla w mm2) lub wartości podanej przez producenta kabli; 
- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za powłokę kabla za pomocą tzw. pończochy siła oddziaływująca na tę 
powłokę nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta kabli; 
- w przypadku stosowania metody rolek napędzanych siła nacisku na kabel dowolnej rolki napędzanej nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta dla kabli nieopancerzonych o powłoce ołowianej, a 
dla pozostałych kabli nie może przekroczyć 1,5 kN, 
W przypadku stosowania innych metod oddziaływująca na powłokę kabla nie może przekroczyć wartości określonej, 
jako dopuszczalnej przez producenta kabli.  
10. Kable jednożyłowe należy układać pojedynczo, kolejno każdą żyłę. W przypadku kabli jednożyłowych, o napięciu 
znamionowym przekraczającym 12/20 kV, można stosować jednocześnie układanie wszystkich żył, odwijanych z 
oddzielnych bębnów, pod warunkiem łączenia żył w wiązki przed wprowadzeniem kabli trasę. 
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EL.01.01.03. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mech anicznymi. 

1. Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii. W szczególności 
przed uszkodzeni mechanicznymi należy chronić kable: 
- ułożone w ziemi pod drogami, torami; 
- ułożone na wysokości nie przekraczaj 2m od podłogi w miejscach dostępnych osób nienależących do obsługi 
urządzeń elektrycznych, np. przy przejściach przez stropy, w magazynach, korytarzach transportowych itp.; 
- ułożone na mostach, np. w miejscach przejść przez szczeliny dylatacyjne, przejść z konstrukcji mostu na przyczółki 
itp.; 
- w miejscach wyjścia z rur, bloków itp.; 
- w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami i z urządzeń podziemnymi. 
2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych otaczających. W przypadku 
osłon otaczając wykonanych w postaci rur, należy stosować rury z PVC. 

EL.01.01.04. Ochrona kabli przed innymi zagro żeniami. 

Ochronę kabli przed korozją chemiczną elektrochemiczną, działaniem łuku elektrycznego, lokalnym przegrzaniem 
przez rurociągi cieplne itp. należy wykonywać w sposób określony w projekcie linii. 

EL.01.01.05. Oznakowanie linii kablowych.  

1. Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na: 
a) kable wielożyłowe, 
b) wiązki kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20 kV, poszczególne kable 
jednożyłowe ułożone w układzie płaskim 
d) poszczególne kable jednożyłowe o napięciu przekraczającym 12/20 kV niezależnie od układu kabli. 
2. Odległość między oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m w przypadku kabli ułożonych w ziemi i 20m w 
przypadku kabli ułożonych w kanałach lub w tunelach. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy mufach miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi kablami, w wejściach do przepustów rurowych itp. Zaleca się 
wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych; dopuszcza się wykonanie oznaczników z blachy niemagnetycznej 
odpornej na korozję, np. ołowianej lub miedzianej. 
3. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające, co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny linii; 
- oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy; 
- znak użytkownika kabla, przy czym dopuszcza się pominięcie znaku użytkownika, jeżeli kabel l na całej długości 
leży na ogrodzonym terenie użytkownika; 
- rok ułożenia kabla; 
- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych wymienionych w p. l c, d). 
4.. Należy wyróżnić co najmniej żyłę neutralną linii wykonanej w postaci wiązki kabli jednożyłowych na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV. W przypadku kabli typu YAKY o jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnętrznej 
wyróżnienie to należy wykonać na obu końcach linii oraz z obydwu stron każdej mufy, nakładając na kabel odcinek 
50mm rury termokurczliwej lub obwój przylepnej taśmy z tworzywa sztucznego o odpowiednich barwach. 
5. Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być całej długości i szerokości oznakowana za pocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego, ułożonego najmniej 250mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna być trwała i następująca: 
- niebieska - w przypadku kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV; 
- czerwona - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm, a szerokość pasa powinna być taka, aby przykryte były wszystkie 
kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta nie może być mniejsza niż 200mm. Dopuszcza się oznakowanie 
trasy za pomocą cegieł, płyt lub kształtek ceramicznych ułożonych nieprzerwanym ciągiem w odległości co najmniej 
100 mm nad kablami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robót. 
6. Trasę kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych, z dala od charakterystycznych stałych punktów 
terenu, należy oznakować widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię 
w sposób nieutrudniający komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki należy umieszczać na trasach 
prostych, co ok. 100m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyżowań lub zbliżeń kabli; na oznacznikach 
należy umieszczać symbol kabla (literę K) i zaleca się umieszczać znak użytkownika kabla oraz określenie kierunku 
trasy. Nie wymaga się oznakowania tras kabli układanych wzdłuż ulic z istniejącą trwałą zabudową. 
7. Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą oznaczników ściennych 
umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwałych na wysokości 1,5m nad chodnikiem lub (na terenach nie 
zabudowanych) za pomocą zakopanych w ziemię słupków betonowych, oznakowanych literą M. 
8. Przy skrzyżowaniach z rzekami spławnymi i reglowymi położenie linii kablowej należy oznakować na obu 
brzegach trwałymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze środka rzeki. Tablice należy ustawić na osi trasy 
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linii kablowej, umieszczając je na słupkach o wysokości, co najmniej 2m płaszczyzną równolegle do rzeki. W 
pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic lub niezależnie od nich można 
zainstalować pływające boje, wskazujące miejsce i kierunek ułożenia kabla 

EL.01.02.00. Układanie kabli w ziemi. 

EL.01.02.01. Wykopy. Rowy. 

1. Szerokość rowu na dnie nie powinna być niniejsza niż 0,5m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3m dla 
rowów o głębokości do 0,6m. 
2. Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym że minimalne promienie łuków nie powinny być mniejsze 
niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla układanego w rowie zgodnie z DTR producenta kabli. 
Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż: 
- 0,5 m - dla kabli o izolacji i powłoce z PVC o napięciu do 1 kV; 
- 1,0 m - dla kabli pozostałych o napięciu do 15 kV; 
- 1,5 m - dla kabli o napięciu do 30 kV. 
3. Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla 
lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu była nie mniejsza niż podano w normie. 
4. Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się . 
5. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć poręczami 
ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy - czerwonymi światłami 
ostrzegawczymi. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy 
szczelnie przykryć balami. 
6. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach 
przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie 
mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla ruchu dwustronnego. Przejścia powinny być 
zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1m. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą powinna być zaopatrzona w skuteczne 
zabezpieczenie pracowników lub przechodniów. 

EL.01.02.02. Układanie kabli.  

1. W gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu gruntem 
rodzimym. 
2. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m umieszczonej na dnie 
wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy i kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 
0,1m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym (miejscowym). 
W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez war, piasku) po uzyskaniu 
odpowiedniego dopuszczenia. 
Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie  za pomocą wibratorów). 
3. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w dwóch lub kilku 
warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi 
warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
4. Głębokość ułożenia kabli mierzona od wierzchni ziemi do górnej powierzchni ka górnej powierzchni warstwy lub 
górnej wierzchni kabla w wiązce, powinna wynosi' najmniej: 
- 0,5m - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem, przeznaczonych do 
oświetlenia ulicznego, do zasilania podświetlonych znal drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego; 
- 0,7m - w przypadku pozostałych kabli o pięciu znamionowym do 1 kV. 
5. Kable powinny być ułożone w wykopie falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu, mniejszym niż l°/o długości wykopu. Po oby stronach muf zaleca się pozostawienie zapasu kabla 
(np. półpętla), łącznie nie mniejszych: 
- 4m - dla kabli o izolacji papierowej z tworzyw sztucznych o napięciu 15÷30; 
- 3m - dla pozostałych kabli. 
6. Kable jednożyłowe układane w wiązkach należy łączyć ze sobą opaskami w odległościach nie przekraczających 
2,5 m. 
7. Kable układane na skarpach i w terenach górzystych - na stokach - powinny być skutecznie zabezpieczone przed 
działaniem naprężeń rozciągających za pomocą uchwytów związanych z podłożem. Odległości pomiędzy uchwytami 
powinny być zgodne z określonymi w projekcie linii, z uwzględnieniem kąta nachylenia terenu i masy kabla. 
8. Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzać do szybkiego odbioru robót 
ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 
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EL.01.02.03. Mufy i głowice kablowe.  

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-06401/01 do 03. 
Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości niekorzystnego 
oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz montowanych połączeń i zakończeń. 

EL.01.02.04. Skrzy żowania i zbli żenia miedzy kablami i z innymi urz ądzeniami podziemnymi. 

1. Przy skrzyżowaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi kablami oraz urządzeniami 
podziemnymi zaleca się zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżonym do 90° w stosunku do osi 
urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę możliwości w najwęższym jego miejscu. 
2.  Każdy z krzyżujących się kabli, ułożony bezpośrednio w ziemi, należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania. Ochronę tę może stanowić podwójna 
warstwa cegieł ułożonych nad kablem pracującym w sieci na napięcie znamionowe nieprzekraczające 1 kV, jeżeli 
kable te należą do jednego zakładu. Kable pracujące w sieci na pięcie znamionowe przekraczające 1 kV lub 
należące do różnych zakładów należy zabezpieczyć osłoną otaczającą. 
3.  Najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami przy skrzyżowaniach i zbliżeni przedstawiono w tabl. 1 
normy  N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Odległość przy 
zbliżeniach można zmniejszyć pod warunkiem stosowania odpowiednich osłon otwartych lub otaczających. 
4. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągiem. Jeśli kabel 
ułożono pod rurociągiem to miejsce skrzyżowania należy oznakować, przez ułożenie nieprzerwanego ciągu cegieł 
folii ochronnej z tworzywa sztucznego wg p. S nad rurociągiem na długości po 0,5m w obie strony od miejsca 
skrzyżowania. 
5. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli z rurociągami podziemnymi podano 
w tabl. 2.  normy N SEP-E-004. 
6. Przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić mechanicznie wytrzymałymi rurami, blokami betonowymi 
lub układać w specjalnych kanałach. Wymagania wykonania skrzyżowań z drogami kołowymi określa norma N SEP-
E-004. 
7. Przy skrzyżowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywać przepusty drogowe w części nie oblewanej wodą. Kable 
należy wtedy chronić osłoną otaczającą. 
8. Najmniejsza odległość pionowa między górna częścią osłony otaczającej kabla, a górną powierzchnią trwałego 
podłoża drogi powinna wynosić co najmniej  0,8m przy układaniu kabli o napięciu znamionowym Un≤30kV, 
natomiast nie mniejsza niż 1,0m przy układaniu kabli o napięciu znamionowym Un>30kV (N SEP-E-004). 

EL.01.03.00. Monta ż oświetlenia zewn ętrznego 

EL.01.03.01. Monta ż fundamentów prefabrykowanych 

Pod fundamenty prefabrykowane dla słupów oświetleniowych, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050. 
Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed montażem 
należy zabezpieczyć antykorozyjne elementy betonowe fundamentu. 
Przed zasypaniem wykopu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i 
poziom górnej powierzchni. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według BN-88/8932-01. 
Słupy należy zamocować na fundamentach według instrukcji montażu dostarczonej przez Producenta. Instrukcja 
powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 
- montaż fundamentu, 
- ustawienie i zamontowanie słupów, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie kabli zasilających, 
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

EL.01.03.02. Monta ż słupów o świetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupów, należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania 
słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia 
powłok antykorozyjnych. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwuetapowo i trwale zabezpieczone 
przed odkręceniem i korozją. 
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300 gdzie: 
r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m] h - wysokość nadziemna słupa w [m]. 
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EL.01.03.03. Monta ż opraw o świetleniowych 

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia 
się lampy). 
Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem stawiania słupów i 
warunków atmosferycznych. 

EL.01.03.04. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpo rażeniowej 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - Samoczynne Wyłączenie Zasilania zgodnie z PN-HD 
60364-41. Ochrona polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym, 
powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Układy sieciowe przyjęto: 
- Układ TN-C: zasilanie szafki oświetleniowej. 
- Układ TN-S: zasilanie szafek oświetleniowych oraz zasilanie słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych 
poprzez tabliczki bezpiecznikowe w słupach. 
Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Rozdział przewodu PEN 
na PE i N w szafce energetycznej. Należy wykonać uziemienie szyn: PEN i PE w szafkach energetycznych i na 
końcu obwodu oświetleniowego. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją. Uziomy należy 
wykonać z płaskownika ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć 
przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu, co najmniej jak 
dla wykopów pod słupy. Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Wartość 
rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna być większa niż 30Ω. 

EL.02.00.00. Kontrola jako ści robót 

EL.02.00.01. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- bhp.; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość; 
- pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

EL.02.00.02. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

EL.03.00.00. Badania techniczne i pomiary kontrolne  podczas monta żu 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

EL.03.00.01. Badania odbiorcze instalacji elektrycz nych 

Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 
przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające 
świadectwa kwalifikacyjne. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych; 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych; 
- próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan 
faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 
odbioru. 
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać 
wykonane oddzielne protokoły. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do odbioru 
końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące 
dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

EL.03.00.02. Ogl ędziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu 
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 
użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
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- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, 
łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

EL.03.00.03. Badania (pomiary i próby) instalacji e lektrycznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w 
trakcie oględzin instalacji. 
Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 
ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 
nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.  
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
- pomiar rezystancji izolacji kabli, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- pomiar prądów upływowych, 
- sprawdzenie biegunowości, 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
- przeprowadzenie prób działania, 
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokółu z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce jego zainstalowania, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- liczbowe wyniki pomiarów 
- uwagi i wnioski. 
Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie 
oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka 
mogła mieć wpływ. 
Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-HD 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Azl:2000. 
1.  Rozróżnia się następujące rodzaje badań: 
- badania częściowe (w czasie budowy), 
- badania odbiorcze. 
2. Badania powinny obejmować następujące czynności: 
a) oględziny 
b) sprawdzenie ciągłości połączeń 
c) pomiar rezystancji uziemienia. 

EL.03.00.04. Linie kablowe 

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. W czasie wykonywania i po 
zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać: 
- głębokości zakopania kabli, 
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
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- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, 
- ułożenie kabli w rowach kablowych. 
Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 
odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %. 
- Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają 
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
- Pomiar rezystancji izolacji. 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po 
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 
- Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej 
izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym 
lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 
napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E/90401. 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300m dopuszcza się wartość prądu upływu 100uA. 

EL.03.00.05. Słupy o świetleniowe 

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i PN-90 I B-03200. Słupy 
oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów; 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy; 
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw; 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

EL.03.00.06. Instalacja przeciwpora żeniowa 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60cm. Stopień zagęszczenia gruntu - jak dla wykopów pod 
fundamenty. 
Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarów należy 
zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

EL.03.00.07. Kontrola w trakcie monta żu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót: 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
- uziemienia ochronne przed zasypaniem. 

EL.03.01.00. Próby 

W zależności od potrzeb, należy przeprowadzić niżej wymienione próby, w miarę możliwości w następującej 
kolejności: 
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych; 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;  
- ochrony przez separację obwodów; 
- samoczynnego wyłączenia zasilania; 
- sprawdzania biegunowości; 
- wytrzymałości elektrycznej; 
- działania; 
- spadku napięcia.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą 
mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 
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Metody wykonywania prób opisane w normie, są podane, jako zalecane, dopuszcza się stosowanie innych metod, 
pod warunkiem, że zapewnią one równie miarodajne wyniki. Ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i 
dodatkowych połączeń wyrównawczych  
Należy wykonać próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby przy użyciu źródła prądu stałego lub 
przemiennego o napięciu 4÷24 V w stanie bez obciążeniowym i prądem, co najmniej 0,2A.  

EL.03.01.01. Pomiar rezystywno ści gruntu 

Zaleca się skontrolowanie za pomocą pomiarów rezystywności gruntu przyjmowanych do szacunkowych obliczeń 
rezystancji uziemienia, przy czym lokalizacja punktów pomiarowych powinna być tak dobrana, aby odległość żadnej 
stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie przekraczała 30m. 

EL.03.01.02. Pomiar rezystancji uziomu naturalnego 

1. Pomiary rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów uziemiających do 
konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi. 
2. Pomiary należy wykonywać przyrządem pomiarowym posiadające odpowiednie atesty, metodą techniczną (lub 
inna dopuszczona do stosowania, zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61), aby odległość (a) stopy fundamentowej od 
miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40m.  
3. Różnice wartości zmierzonych rezystancji nie powinny być większe od 50%. W przypadku większych różnic należy 
wykonać dodatkowe uziomy sztuczne albo zastosować elementy uzupełniające dla zmniejszenia rezystancji 
uziomów naturalnych. 

EL.03.01.03. Pomiar rezystancji uziomu otokowego 

1. Po zakończeniu wstępnego montażu uziomu obejmującego następujące czynności: 
- ułożenie uziomu otokowego w wykopie; 
- połączenie poszczególnych odcinków uziomu przez spawanie; 
- zabezpieczenie spawów przed działaniem korozji; 
- zasypanie uziomu otokowego w wykopie; 
należy wykonać pomiar rezystancji przyrządem pomiarowym posiadające odpowiednie atesty. Pomiar należy 
wykonać przed połączeniem uziomu otokowego z innymi uziomami.  

EL.03.01.05. Pomiar impedancji p ętli zwarciowej 

Pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu. 
Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w załączniku D normy PN-IEC 60364-6-61. 

EL.03.01.06. Rezystancja izolacji instalacji elektr ycznej 

Rezystancję izolacji należy zmierzyć: 
a) między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa; 
UWAGA. W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem 
odbiorników. 
b) między każdym przewodem roboczym i ziemią. 
UWAGI;  
1. W układach TN-C, przewód PEN traktuje się, jako część uziomu. 
2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone. 
Rezystancja izolacji, zmierzona przy napięciu probierczym o wartościach podanych w tabl. 5.1 jest zadowalająca, 
jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy wyłączonych odbiornikach nie jest mniejsza od odpowiedniej wartości 
podanej w tabl. 5.1. 
Pomiary należy wykonać padem stałym. Przyrząd probierczy powinien umożliwiać zasilanie napięciem probierczym 
podanym w tabl. 5.1, przy obciążeniu prądem 1mA. 
Jeżeli w obwód są włączone urządzenia elektroniczne, należy jedynie wykonać pomiar między przewodami 
fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. 
UWAGA. Stosowanie tych środków ostrożności jest konieczne, ponieważ wykonanie pomiaru bez połączenia ze 
sobą przewodów roboczych mogłoby spowodować uszkodzenie przyrządów elektronicznych. 
 
Tablica 5.1. Minimalne wartości rezystancji izolacji 

Napięcie nominalne obwodu 
(V) 

Napięcie probiercze prądu stałego 
(V) 

Rezystancja izolacji 
(MΩ) 
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SELV i FELV", gdy obwód jest zasilany z 
transformatora bezpieczeństwa (p. 411.1.2. l)71, 
a także spełnia wymagania p. 411.1.3.3" 

250 ≥0,25 

•Do 500 V z wyjątkiem przypadków jw. 500 ≥0,5 

Powyżej 500 V 
 

1000 
 

≥1,0 
  

EL.03.01.07. Ochrona za pomoc ą separacji obwodów. 

Separację część czynnych jednego obwodu od części czynnych innych obwodów i od ziemi, należy sprawdzić, 
mierząc rezystancję izolacji. Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi urządzeniami, 
powinny być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 5.1. 

EL.03.01.08. Sprawdzanie odbiorcze rozdzielnic. 

Należy dokonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
- działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
- stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
- stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
- stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 
- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 
montażu. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
- zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
- zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowe prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 
wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji 
o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

EL.03.01.09. Sprawdzenia odbiorcze instalacji   

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym; 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej; 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów; 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji; 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę montażu; 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej; 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych; 
- pomiarach rezystancji izolacji. 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
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- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych; 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych; 
- pomiar rezystancji izolacji kabli; 
- pomiar rezystancji uziemienia; 
- pomiar prądów upływowych; 
- sprawdzenie biegunowości; 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych; 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej; 
- przeprowadzenie prób działania; 
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50Mi. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 
wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20Mi. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji 
o napięciu 1kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

EL.03.02.00. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

EL.03.02.01. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

EL.03.02.02. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodn ości 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt  i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

EL.03.03.00. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, 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 nie mającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

EL.03.04.00. Dokumenty budowy 

EL.03.04.01. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PBW PRZEBUDOWY LAMP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU str. 23 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
2) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
3) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
4) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
5) uwagi i polecenia Zamawiającego; 
6) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
7) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
9) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
10) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 
11) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
12) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 
13) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
14) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

EL.03.04.02. Ksi ęga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
księgi obmiaru. 

EL.03.04.03. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

EL.03.04.04. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania terenu budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 

EL.03.04.05. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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EL.04.00.00. Obmiar robót 

EL.04.00.01. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie 
z dokumentacją. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z 
wymaganiami instytucji finansujących Przebudowę Oddziału. 

EL.04.00.02. Jednostka obmiarowa.  

Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla kabli i przewodów     - mb, 
- dla opraw oświetleniowych    - szt. 
- dla opraw oświetleniowych ze źródłami światła  - kpl. 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  - kpl 
- rozdzielnice, tablice     - kpl 
- osprzęt elektryczny     - szt. 

EL.04.00.03. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

EL.04.00.04. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

EL.04.00.05. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru. 

EL.05.00.00. Odbiór robót 

EL.05.01.00. Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1). Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2). Odbiorowi częściowemu; 
3). Odbiorowi końcowemu; 
4). Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

EL.05.01.01. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

EL.05.01.02. Odbiór mi ędzyoperacyjny 

Odbiory   międzyoperacyjne   powinien   przeprowadzić   organ   nadzoru   przedsiębiorstwa wykonującego instalacje 
elektryczne. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 
- osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oświetleniowe itp.; 
- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów; 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów; 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
W zakresie urządzeń zasilających odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają m.in.: 
- wykonanie i montaż konstrukcji; 
- ustawienie na stanowiskach dławików, baterii kondensatorów z przynależną do stanowiska aparaturą; 
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych; 
- ustawienie rozdzielnicy; 
- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze; 
- instalacje oświetleniowe i inne. 

EL.05.01.03. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Powinno przeprowadzić się badanie pomontażowe częściowe elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
- instalacji wtynkowych i podtynkowych; 
- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi; 
- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 

EL.05.01.04. Odbiór ko ńcowy 

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, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i 
zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-
04700: 1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa Umowa 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót; 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac; 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.); 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów częściowych; 
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- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów; 
- wyniki badań, pomiarów i ekspertyz. 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. EL.05.00.00. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
 
Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji; 
- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz;  
- ocenę wizualną; 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia; 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Wymagania ogólne dotyczące pomontażowego odbioru urządzeń zasilających 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należ przeprowadzić po zakończeniu 
robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- izolacji torów głównych; 
- izolacji torów pomocniczych; 
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych; 
- działania mechanicznego łączników, blokad itp.; 
- instalacji ochronnej. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Azl:2000. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych badań, 
rozdzielnice o napięciu do l 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 części dokumentacji eksploatacyjnej. 
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 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 protokóle. 
 
Urządzenia rozdzielcze  
Należy sprawdzić: 
- zamocowanie i ustawienie urządzeń rozdzielczych; 
- przyłączenie do zacisków ochronnych przewodów uziemiających; 
- odległości w świetle między gołymi częściami będącymi pod napięciem różnych faz tego samego obwodu lub 
różnych obwodów elektrycznych oraz między tymi częściami a uziemionymi konstrukcjami; 
- odległości zbliżenia i skrzyżowania obwodów o różnych napięciach znamionowych. 
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Wyłączniki i odłączniki  
Należy skontrolować: 
- prawidłowość zamocowania aparatów i ich działanie; 
- przyłączenia obudów do uziemienia ochronnego; 
- podłączenia przewodów fazowych oszynowania; 
- świadectwa jakości aparatów oraz badań i prób fabrycznych; 
- usytuowanie napędów ręcznych.  
 
Instalacje elektryczne 
Należy ocenić: 
- stosowane przewody i ich ułożenie; 
- usytuowanie i rodzaj opraw oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych.  
 
Obwody pomocnicze automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i pomiarów 
W szczególności należy ustalić: 
- poprawność wykonania montażu i ustawienia; 
- legalizację i sprawdzenie przyrządów pomiarowych; 
- zasilanie i ustawienie szaf, tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych; 
- zabudowanie sterowników, przełączników, wyłączników, gniazd bezpiecznikowych, styczników, przekaźników 
zasilaczy, transformatorów, lamp sygnalizacyjnych, liczników energii elektrycznej, listew i zacisków montażowych, 
zapewniające łatwy dostęp dla obsługi przy pracach montażowych; 
- napisy informacyjne oraz oznaczenie zacisków listew montażowych; 
- odległości od podłogi do dolnej listwy szafy lub tablicy pomiarowej; 
- „zapas" przewodów przy zaciskach aparatów, sprzętu i listew montażowych. 

EL.05.01.05. Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie - realizacji umowy, 
- ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

EL.05.01.06. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnętrznych instalacji elektrycznych po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót naprawczych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad i usterek. 
 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badań, ekspertyz, itp. 
wewnętrznych instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zasad opisanych w pot 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego, Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone usterki i 
wady. 
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EL.06.00.00. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 
obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach. 
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty. 

EL.06.00.01. Zasady rozliczenia i płatno ści  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość 
robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowej i 
faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót.  
 
Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 
 
Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

EL.06.00.02. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych obejmują: 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu; 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi; 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań  przesławnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4m (jeśli taka konieczność występuje); 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót; 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej; 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4m, należy ustalić w postanowieniach robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

EL.07.00.00. Przepisy zwi ązane 

PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-HD 60364-4 41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-HD 60364-4-42:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PBW PRZEBUDOWY LAMP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU str. 29 

PN-HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
PN-HD 60364-4-443:2006E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-HD 60364-4-444:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
PN-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-HD 60364-5-54: 2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Część 11: Architektoniczne i topograficzne 
plany i schematy instalacji elektrycznych 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg – Część 1: Wybór klas oświetlenia. 
PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania oświetleniowe. 
PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
 
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz.881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz 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. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
SITP WP –  01:2006 Wytyczne Projektowania Oświetlenia Awaryjnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


