
 



ST.E.1. WSTĘP 

 
ST.E.1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 
w związku z realizacją zadania jak wyżej wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami budowy urządzeń 
elektrycznych.  
 
ST.E.1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących odbioru i wykonania 
instalacji elektrycznych. Jest ona podstawa, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech eksploatacyjnych.  
 
ST.E.l.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów:  
 

Instalacje wewnętrzne- Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach z adaptacją na cele kulturalne 

 
ST.E.1.4 Określenia podstawowe  
 
Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  
 
Inżynier -osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona 
przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w 
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo budowlane -Inżynierem określa się 
Inspektora Nadzoru – koordynatora).  
 
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
Przedmiar robót -wykaz robót z podaniem ich ilości i w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
 
 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
Odpowiednia zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 



Polecenie Inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
 
Rysunki i opisy techniczne -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
-w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, oraz podane 
są wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania wytrzymałościowe, polecani 
producenci elementów i urządzeń.  
 
Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczna budowlanych.  
 
Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera.  
 
ST.E.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania Rysunków, Opisów technicznych, Specyfikacji i instrukcji 
wydanych przez Inżyniera. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić technologię 
wykonania do akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście budowlane do każdego 
elementu Robót.  
 
ST.E.1.5.1 Dokumentacja Projektowa  
Instalacje elektryczne objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z 
dokumentacjami projektowymi pod nazwa: Projekt elektryczny- Rewitalizacja Pałacu w 
Bojadłach z przeznaczeniem na cele  kulturalne-Etap I 
 
ST.E.1.5.2 Przejęcie placu budowy.  
Wykonawca będzie przejmował części placu budowy podczas trwania robót w taki sposób, aby 
mógł On rozpocząć oraz kontynuować realizację robót zgodnie z harmonogramem robót.  
 
ST.E.1.5.3. Roboty na placu budowy.  
Żadne ważne roboty, nie mogą być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyniera (Inspektora 
nadzoru). Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić pisemnie 
Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu takich robót tak, aby Inspektor mógł zorganizować 
odpowiedni nadzór i środki bezpieczeństwa.  
 
ST.E.1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 



odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzymania warunków bezpiecznej pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w Cenę Umowna.  
 
ST.E.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie ograniczając się do 
poniższej listy:  
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych.  
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
3. Możliwością powstania pożaru.  
 
ST.E.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
maszynach i pojazdach na terenie budowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w miejscach pracy.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
ST.E.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika ( np. materiał pylasty) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inżynier powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  



Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie okazało się później szkodliwe dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  
 
ST.E.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń istniejących na terenie budowy, takie 
jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń na placu budowy i powiadomić Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
ST.E.1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  
 
ST.E.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące ochronie życia i 
zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.  
Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a 
pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni 
pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, 
poz. 1860), oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania 
prac na wysokości.  
Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 
wszystkich pracowników i służb dozoru.  
Przebywanie na terenie robót osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu zezwolenia 
przez kierownika robót i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na terenie.  
 
 
 
ST.E.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera.  



Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby instalacje lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
 
ST.E.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 
ST.E.2. MATERIAŁY  
 
ST.E.2.1. Pochodzenie materiałów  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane 
przez producenta.  
 
ST.E.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
ST.E.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 
 
 
ST.E. 3. Wymagania w zakresie oceny prawidłowości wykonania robót.  
 
Wykonanie robót  



 
ST.E.3.2  Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Instalacja oświetlenia 
Instalacje wykonać  przewodami YDYp3,4,5x1,5mm2 w piwnicy natynkowe, przewody układać 
w tynku na piętrze. Stosować osprzęt instalacyjny hermetyczny  w łazienkach IP44, 
montowany na wysokości h=1.1m.Oprawy do świetlówek 2x36W IP 20 , 2x36W IP 65 , 2x16W 
IP 65 hermetyczna,4x18W IP 65. 
 
Instalacja gniazd odbiorczych 
Instalację gniazd 230V wykonać przewodami -YDYp3x2,5mm2 jako natynkowe hermetyczne 
układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi. Zabrania 
się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda.  Stosować 
osprzęt instalacyjny  w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Wykonać zasilanie 
wentylatorów, bojlerów, suszarek elektrycznych, rekuperatora.  
 
Instalacja odgromowa 
Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonać z 
pręta FeZn Φ8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta FeZn Φ8mm (stal 
cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu 
MIN.06m. Metalowe rury spustowe rynien łączyć z przewodami odprowadzającymi min. 30 
cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej zamontować ochronniki przepięć klasy B+C 
Ochronniki uziemić łącząc je zaciskiem PE oraz uziomem.Do uzupełnienia ochrony budynku 
wykonać układ połaczeń wyrównawczych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 
omów . 
 
 
ST.E.3.3 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie 
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu 
PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej  RG, punkt rozdziału należy uziemić. Dla tablicy 
RG projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). 
Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne 
wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A. 
 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:  
• rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu,  
• wciągniecie do rur, jeśli taki jest wymóg,  
• sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji,  
• zabezpieczenia przejścia przewodów przez ściany lub stropy,  
• montaż osprzętu lub urządzenia,  
• wprowadzenie końcówek przewodów do osprzętu lub urządzenia,  
• przewody pętli dozorowej, linii sterujących / wykonawczych (24 V DC) oraz przewody o 
napięciu 230 VAC powinny przechodzić przez ściany i stropy oddzielnymi przebiciami 
(odpowiednio zabezpieczonymi),  
• przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, przewód instalacji p.poż. powinien iść jak najniżej 
(najbliżej ściany) -zachowując wymagane odstępy,  



• przewody muszą być odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spełniać 
wymagania stawiane przez samo pomieszczenie,  
• przewody muszą być układane na stałe, przy pomocy odpowiedniego osprzętu 
instalacyjnego tak, aby możliwość ich uszkodzenia była znikoma,  
• nie wolno mocować przewodów do linek nośnych opraw oświetleniowych,  
• należy dążyć do tego, aby ilość połączeń była jak najmniejsza.  
• Zabronione jest skręcanie żył w celu ich połączenia.  
• polaczenia powinny być lutowane lub wykonane niezawodna, mechaniczną metodą (np. 
przy zastosowaniu połączeń śrubowych lub zacisków).  
• Wszelkie polaczenia przewodów linii sterujących / wykonawczych powinny być wykonane 
przy pomocy puszek metalowych zawierających porcelanowe / ceramiczne listwy zaciskowe. 
Stosowanie zwykłych puszek łączeniowych (plastykowych -instalacyjnych) jest 
niedopuszczalne.  
• Dopuszczalne zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami (określonymi w w/w przepisach) 
można zmniejszyć o 50 % -w przypadku stosowania przewodów ekranowanych z żyłami 
skręcanymi (zachowując wymagane odstępy). Minimalny przekrój instalowanych przewodów 
instalacji elektrycznych to 1,5 mm2.  
 
Warunek LWKZ: instalację elektryczną należy przeprowadzić przy wykorzystaniu w 
maksymalnym stopniu istniejących wtórnie wykonanych bruzd oraz natynkowo na gzymsach 
sztukaterii, w razie konieczności przeprowadzenia przez sztukaterię, wskazane jest 
przewiercenie kanałów o możliwie najmniejszej średnicy przez strukturę sztukaterii zamiast 
wkuwania się i niszczenia profili. 
 
 
ST.E.4. Obmiar robót.  
 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych objętych projektem są :  
m -dla instalacji drabin kablowych, koryt, rurowych i kabli/przewodów  
sztuki -dla elementów instalacji takich jak osprzęt, urządzenia, wyposażenie instalacji  
kpl -dla wyposażenia np. rozdzielnica  
kpl -dla prób działania, uruchomień  
m2 -dla przewodów np. przejścia p.poż.  
 
 
ST.E.5. Odbiór robót.  
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót,  
• dziennik budowy,  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów odbiór częściowy polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z wymaganiami określonymi 
w S.T.  
 
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.  



Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały:  
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym,  
• protokoły wszystkich odbiorów częściowych,  
• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie S.T.,  
• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  
• protokoły z przeprowadzonych prób i badan,  
 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych  
Badania i pomiary instalacji obejmują:  
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów,  
• sprawdzenie poprawności połączeń i podłączeń przewodów,  
• sprawdzenie założonych adresów przewodów,  
• pomiar rezystancji izolacji obwodów,  
• pomiar rezystancji pętli zwarciowej,  
• badanie wyłączników różnicowoprądowych,  
• sprawdzenie zadziałania opraw ewakuacyjnych,  
• sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,  
 
Z pomiarów i prób należy sporządzić odpowiednie protokoły.  
Badania i pomiary powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.  
Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa uprawniające do 
wykonania nimi badań i pomiarów.  
W protokole należy umieścić dane identyfikujące przyrządy, którymi dokonano sprawdzianów.  
 
 
ST.E.6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a 
wyłonionym w trakcie przetargu wykonawca.  
 
 
ST.E.7. Dokumenty odniesienia  
 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty:  
1.1.1 Normy.  
1. PN-IEC 60364 – Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
2. PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.  
3. PN-EN-12464-2 – Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.  
4. PN-EN 1838 – oświetlenie awaryjne.  
5. PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  



6. PN-91/E-05010 -Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
7. PN-E-04115:2002 -Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od 1 kV.  
8. PN-88/E-08501 -Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
9. PN-92/N-01256.02 -Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
10. PN-IEC 61239:2000 -Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.  
11. PN-EN 60529 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
12. PN-IEC 60445:2002 -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
13. PN-E-05204:1994 -Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania.  
14. PN-EN 50310:2002 -Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.  
15. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne.  
16. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
17. PN-IEC 61024-1-2:2002 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B -Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.  
18. PN-IEC 61312-1:2001 -Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne.  
19. PN-IEC 61312-2:2003 -Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 2 Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
20. PN-IEC 62305 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
21. Norma PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 -Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność 
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń 
systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych  
22. Norma PN-EN 50131-1:2009 -Systemy alarmowe --Systemy sygnalizacji włamania i napadu 
--Część  
1: Wymagania systemowe  
23. Norma BN -84 / 8984 -10 -„Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Wymagania ogólne";  
24. Specyfikacja Techniczna PKN -CEN / TS 54 -14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji";  
25. PN-EN 50173-1:2004, ISO/IEC 11801:2002 -technologia okablowania strukturalnego, 
parametry, zalecenia  
26. PN-EN 50174-1:2002 -technika informatyczna, instalacja okablowania, specyfikacja i 
zapewnienie jakości.  
27. PN-EN 50174-2:2002 -technika informatyczna, instalacja okablowania, planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  
28. PN-EN 50310:2002 -stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.  
29. PN-EN 50346:2002 -technika informatyczna, instalacja okablowania, badanie 
zainstalowanego okablowania.  



30. PN-76/E-05125 -elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i 
budowa.  
31. ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.  
32. ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.  
 
1.1.2 Rozporządzenia.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121, z dnia 11 lipca 2003r, poz. 1138).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002);  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i 
kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu 
ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. Nr. 143 poz. 1001);  
 
1.1.3 Decyzje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 
- decyzja nr ZN.5142.32.2016 [Boj-2] z dnia 25.11.2016 r. 
- decyzja nr ZN.5142.32.2016 [Boj-5] z dnia 3.07.2020 r.  
 
UWAGA KONCOWA  

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 
projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.  

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
elektrycznych . 

 


