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5 05.03                 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych
związanych z  remontem węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment B.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie instalacji

elektrycznych w budynku.  Zakres robót obejmuje:
Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje:
- przebudowę rozdzielnic nn
-- montaż opraw oświetleniowych nasufitowych
− montaż łączników oświetlenia
− montaż gniazd wtykowych
− montaż przewodów

1.4. Określenia podstawowe
Rozdzielnica  -  zespół  urządzeń  elektrycznych  złożony  z:  aparatury  rozdzielczej,  zabezpieczeniowej,  sterowniczej

i sygnalizacyjnej,  szyn  zbiorczych,  odpowiednich połączeń elektrycznych,  elementów izolacyjnych,  konstrukcji mechanicznej  i
osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-
1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia
do  obrotu),  wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób  trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP - kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-08106. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z
obowiązującymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.
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.
Część  czynna -  przewód  lub inny element  przewodzący,  wchodzący w skład instalacji  elektrycznej  lub urządzenia,  który w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.
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.).
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. 

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  przetężeniem  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 zalicza się następujące grupy czynności:
wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd i wnęk,
osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
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.
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska
dostępnego (tj.  takiego,  na którym człowiek o przeciętnej  sprawności  fizycznej  może  się znaleźć  bez korzystania ze środków
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć
w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie
osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią,
która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna -  osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części  dostępnej, na których może  się
pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację.
 Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający
na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
− kucie bruzd,
− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie
− osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
− montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części metalowe instalacji
wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami

Technicznymi.
 
 2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania,
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i
zgodności z dokumentacją projektową.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Rozdzielnice elektryczne

Wyposażenie  projektowanych  pól  odpływowych  indywidualnie  wg  dyspozycji  podanych  w  dokumentacji  projektowej.
Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej. 
Będzie  ona  wyposażona  w  typowe  elementy  zabezpieczające  lub  wykonawcze  dobrej  klasy  europejskiej.  Jako  elementy
zabezpieczające  stosować  kompaktowe  wyłączniki  z  członem  przeciążeniowym  ,  zwarciowym  i  różnicowo-prądowym,
małogabarytowe bezpieczniki topikowe, wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu  bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki
instalacyjne. W rozdzielnicach zamontowane będą elementy sterowania oświetleniem.

2.2.2.Rury winidurowe, koryta kablowe
 Elementy wykonane z tworzyw PCV i metalowe z pokrywami i z elementami wsporczymi.

2.2.3.Przewody instalacyjne
Przewody o izolacji polwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o przekroju do 
6mm2 i ilości żył 1-5 o izolacji polwinitowej według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-
83/E-90150.
- przewód kabelkowy miedziany YDY 4(3)x1,5 750V
- przewód kabelkowy miedziany YDY 3x2,5 750V

2.2.4.Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.
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2.2.5.Oprawy oświetleniowe
Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i   certyfikacji   (Dz.U.1993.55.250)   oraz   
art.10   Prawa   Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Wykonać według projektu wykonawczego.
- oprawy nastropowa  ze źródłami led  – strumień świetlny: min. 2850 lm

2.2.6.Odgałęźniki instalacyjne
w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 380V (w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne - końcowe o 
średnicy 60mm pogłębione i rozgałęźne o średnicy 80mm.
Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E
93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44.

2.2.7.Łączniki
Parametry łączników 16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem . 
Łączniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lub betonie.
Łączniki muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

2.2.8.Inne materiały
Rury winidurowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
Wyłącznik pożarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. W uzgodnieniu z projektantem wentylacji szafki 
zasilająco-sterownicze wraz z urządzeniami pomiarowo-sterowniczymi i okablowaniem instalacji automatyki są podobnie jak 
centrale wentylacyjne niepodzielnym elementem instalacji wentylacji mechanicznej, podlegają kompletacji i dostawie wykonawcy 
tej instalacji.
Podobnie należy traktować rozdzielnicę węzła cieplnego.

2.2.9.Odbiór materiałów na budowie
- materiały takie jak: tablicę rozdzielczą, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami 
jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego
- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w 
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed
ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.2.10.Składowanie materiałów na budowie
- składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy do 0,9t
- spawarka transformatorowa do 500A
- elektronarzędzia
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót.
Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.    Wykaz prac i czynności objętych specyfikacją:
Wykaz prac do wykonania:
- przebudowa rozdzielnic nn
- montaż opraw oświetleniowych nasufitowych
− montaż łączników oświetlenia
− montaż gniazd wtykowych
− montaż przewodów

5. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

6. Wykonanie robót
6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montażowych wg S00.00.

6.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych i sygnałowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami.

Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
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6.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji,

powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

6.4. Przejścia przez ściany i stropy
     Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą być chronione przed uszkodzeniami 
przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe itp.

 6.5.Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-

żyłowymi z oddzielnymi szynami PEiN.
Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje żył podano w projekcie wykonawczym.
Przewody  układać  na  ścianach  murowanych  p/t,  w  ścianach  gipsowych  w  rurkach  RVS  18  a  w  przestrzeni  nad  stropem
podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.
Odgałęźne puszki instalacyjne montować poniżej nierozbieralnych sufitów podwieszanych. Wyłączniki oświetlenia instalować na
wys.  1,3m z  wyjątkiem sanitariatów dla  niepełnosprawnych,  gdzie  wysokość  zainstalowania  wynosi  1,1m.   W instalacjach
oświetleniowych  stosować  pogłębione  puszki  pod  wyłączniki  wykorzystywane  do  rozgałęzień.  Unikać  stosowania  puszek
rozgałęźnych.
Szczegółowe zasady montażu osprzętu, jego stopień ochrony oraz wysokości montażu podane są w projekcie wykonawczym.
Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny należy mocować  do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i  bezpieczne jego osadzanie.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy
lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania  haków za pomocą kołków rozporowych  z tworzywa sztucznego. Przewody
opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

6.6. Układanie przewodów
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
Ułożenia  przewodów  i  zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem  tynkowania.  W  przypadku  wykonywania  instalacji  na
istniejących  ścianach  niezbędne  będzie  wykucie  odpowiednich  bruzd  pod  przewody  i  ślepych  wnęk  pod  osprzęt  oraz  ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy:
przewody i  kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach  za  pomocą  dławików. Średnica otworu  uszczelniającego pierścienia
powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji  w  korytkach  prefabrykowanych  wymagać  będzie: zamontowania konstrukcji  wsporczych  dla korytek do
istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z założeniem pokryw.
Wykonanie instalacji  w listwach PCW wymagać  będzie: zamontowanie listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą  kołków
rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

6.7. Połączenia wyrównawcze
Cały obiekt objęty jest instalacją wyrównawczą  do której  przyłączyć  wszystkie  rozdzielnice elektryczne oraz wszystkie

dostępne, przewodzące elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zbrojenia, kanały wentylacyjne, rurociągi,  ramy metalowe
okien i drzwi itp. oraz uziom instalacji odgromowej. W umywalniach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przez połączenie
do wspólnego zacisku wszystkich przewodzących elementów jak armatura sanitarna, kanały wentylacyjne,  grzejniki itp. Lokalny
zacisk połączyć z żyłą ochronną PE obwodu zasilania umywalni  oraz z główną szyną wyrównawczą.

6.8. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w

odbiornikach.
W przypadku, gdy odbiorniki  elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,  a samo ich podłączenie do
instalacji  nie  zostało  opracowane  w  projekcie,  sposób  podłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą  być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku
należy przyłączyć  przewody o rodzaju wykonania, przekroju i  liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  W przypadku
zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą  oczek,  pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy
oczkami  powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób  umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
Końce  przewodów miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.9. Przyłączenia odbiorników
Miejsca połączeń żył  przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być

wykonane w sposób pewny,  pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku,
korozją  itp. Połączenia mogą  być  wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji  odbiornika i  warunków
technologicznych.  Przyłączenia sztywne należy wykonywać  w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia
lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać:
-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi.
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6.10. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy 
uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary pętli zwarciowych
- próby funkcjonalne

7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po 
ich zakończeniu powinno podlegać:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
- właściwe  podłączenie przewodu  fazowego  i  neutralnego do gniazd,  załączanie punktów świetlnych  zgodnie  z  założonym
programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych,
technicznych  i  ciągach  komunikacyjnych,  pomiarów skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  z  przekazaniem wyników  do
protokółu odbioru.

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

7.2. Kontrola robót zanikających
Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, które będą

niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu.

7.3. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji
Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC 60364.

Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić  sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normą PN-IEC-
60364-6-61:2000.

8. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest:
- dla przebudowy rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1 kpl 
- dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rur 1 m
- dla przewodów i kabli 1 m
- dla osprzętu instalacyjnego 1 szt
- dla opraw oświetleniowych 1 kpl
- dla łączników oświetlenia 1 kpl
- dla pomiarów i prób                  1 pomiar

 9. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9.1. Rodzaje odbiorów
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór ostateczny
- odbiór pogwarancyjny

10. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych.

                   10.1.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wgpunktu 8. Cena jednostkowa obejmuje:
1.Instalacja oświetleniowa
- wykonanie bruzd i przebić
- montaż osprzętu instalacyjnego
- montaż i kompletację opraw oświetleniowych
- pomiary i próby
2.Instalacja gniazdowa
- wykonanie bruzd i przebić
- montaż osprzętu instalacyjnego
- pomiary i próby
3. Tablice rozdzielcze
- montaż zabezpieczeń
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11. Przepisy związane
11.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 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 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999 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-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
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-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i  montaż wyposażenia  elektrycznego -  
Uziemienia  i  przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i 
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe
PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
11.3. Ustawy i rozporządzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.
3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001 
r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.
5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności.
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