
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

- 45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

- przebudowę istniejącego stanowiska słupowego nr 29 przy ul. XX Lecia PRL wraz z odtworzeniem 
przyłącza do budynku nr 56 
- przebudowę istniejącego stanowiska słupowego nr 33 i nr 51 przy ul. Cegielnianej 
- zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi 
 

KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

  -     zabudowa nowych stanowisk słupowych. 
  -     odbudowa przewodów linii w przęsłach oraz przyłączy. 
  -     wykonanie instalacji uziemiającej stanowiska słupowe. 
  -     zabudowa opraw oświetlenia drogowego. 
  -     uruchomienie przebudowanej linii elektroenergetycznej. 
  -     demontaż istniejących stanowisk słupowych oraz elementów linii z nimi powiązanych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1.  Elektroenergetyczna linia napowietrzna – urządzenie napowietrzne, przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i 
osprzętu. 
 
1.4.2.  Napięcie znamionowe linii U – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest 
zbudowana. 
 
1.4.3.  Odległość pionowa – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
 
1.4.4.  Odległość pozioma – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
 
1.4.5.  Przęsło – część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
 
1.4.6.  Zwis f – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 
przewodu w środku rozpiętości przęsła. 
 
1.4.7.  Słup – konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 
fundamentu. 
 
 
 



 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ustoje i fundamenty 
 
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322. 
Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
2.2. Konstrukcje wsporcze 
 
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły 
pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być 
taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń 
zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej – dopuszczalnych naprężeń 
zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1. 
 
2.2.1. Słupy 
 
Słupy strunobetonowe wirowane powinny spełniać wymagania norm PN-87/B-03265. 
 
2.3. Konstrukcje stalowe 
 
Konstrukcje stalowe powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia 
wiatru oraz odpowiadać PN-E-05100-1. Zaleca się stosowanie elementów stalowych 
zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-74/E-04500 oraz 
wymaganiami Użytkownika. Dla linii na słupach wirowanych należy stosować konstrukcje 
typowe, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
2.4. Osprzęt 
 
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać 
wymagania PN-78/E-06400. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie 
mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy 
atmosferyczne i korozję wg. PN-74/E-04500. Części osprzętu przewodzące prąd powinny być 
wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodów 
roboczych oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność 
połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być 
zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy 
stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania strat energii. 
 
2.5. Przewody 
 
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napięcia powinny być stosowane 
przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na 
wpływy atmosferyczne i chemiczne, np. Przewody samonośne izolowane AsXS i AsXSn, 
spełniające wymagania WT-92/K-396 oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
 
 



 
2.6. Odgromniki 
 
Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg. PN-81/E-06101, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
2.7. Bednarka 
 
Do wykonania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm wg. 
PN-76/H-92325. 
 
2.8. Pręt stalowy pomiedziowany Ф14,2mm 
 
Do wykonywania uziomów prętowych stosować pręty stalowe z elektrolityczną powłoką z miedzi 
Ф14,2mm, wg PN-E-05115 oraz PN-T-45000-2. 
 
2.9. Piasek  
 
Piasek na ustoje fundamentowe dla słupów wirowanych powinien odpowiadać wymaganiom BN-
87/6774-04. 
 
2.10. Cement 
 
Dla wykonania ustojów fundamentowych dla słupów wirowanych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego klasy 32,5, bez dodatków, spełniający wymagania PN-B-19701 oraz fundamenty 
prefabrykowane. 
 
2.11. Odbiór materiałów na budowie  
 
Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie wystąpienia wad lub 
wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je 
badaniom określonym przez inżyniera (dozór techniczny robót). Materiały nie spełniające 
wymagań nie będą użyte. 
 
2.12. Składowanie materiałów na budowie 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane w miejscach nie narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do przebudowy linii  
 
Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 
− koparka, 
− zestawu wiertniczo – dźwigowego samochodowego fi 550 i fi 800 / 3m, 
− zagęszczarki wibracyjno-spalinowej, 
− wibratora pogrążalnego, 



− spawarki spalinowej, 
− ciągnika kołowego, 
− żuraw samochodowy, 
− podnośnik montażowy samochodowy. 
 
4.  SPRZĘT 
 
4.1. Środki transportu 
 
Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 
− żurawia samochodowego, 
− samochodu skrzyniowego, 
− samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
− przyczepy dłużycowej, 
− przyczepy do przewożenia kabli, 
− samochodu dostawczego. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami technicznymi 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Zakres wykonania robót  
 
5.2.1. Wykopy pod słupy i fundamenty 
 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia terenu. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 
przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy pod słupy i fundamenty 
należy wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy 
zwrócić uwagę aby nie była naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop był 
zgodny z PN-68/B-06050. 
 
5.2.2. Montaż słupów strunobetonowych  
 
Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W 
zależności od warunków pracy i rodzaju, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 
ustojowe. Dla słupów, dla których Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 
wykopy pod podziemne części słupów należy wypełnić piaskiem stablilizowanym cementem 
marki 25 w proporcji 150 kg cementu na 1 m3 piasku nienormowanego z dodatkiem wody (chudy 
beton klasy 7,5). W tym przypadku otwory pod słupy powinny byś wiercone. Nie wolno stosować 
w/w metody dla posadowień słupów figurowych (rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje 
pracują na wyrwanie lub wciskanie. Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być 
chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-
78/6114-32. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego 
przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi 
słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy 
montować w odległości 2m od skrajni jezdni. 
 
 



 
5.2.3. Montaż przewodów 
 
 
5.2.3.1. Wymagania ogólne 
 
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji 
wsporczej, aby wytrzymałośc złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów 
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Zależnie od funkcji, jaką spełnia 
konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymałości należy stosować zawieszenie przewodu 
przelotowe lub odciągowe. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów 
lub poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu ze względu na możliwość 
powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. Zawieszenie przelotowe powinno być 
tak wykonane, aby przy wystąpieniu znacznej siły wzdłuż przewodu, mogącej grozić 
uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo 
wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób 
do skutków powstałej siły. 
  
5.2.3.2. Montaż przewodów oświetleniowych 
 
Nie projektuje się dodatkowych przewodów oświetleniowych. 
 
5.2.3.3. Rozpiętości przęseł 
 
W zależności od strefy klimatycznej i przekroju przewodów, rozpiętości przęseł nie mogą 
przekraczać wartości podanych w opracowaniach. 
 
5.2.3.4. Odległości przewodów od powierzchni ziemi 
 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod 
napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem 
przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz odbiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić 
5,00m. 
 
5.2.4. Oświetlenie 
 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą 

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. 

Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju 

żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

 

 



 

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy 

należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta 

opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych. 

Instalowane oprawy powinny być czyste. 

 

5.2.5. Tablice informacyjne 
 
Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice. 
Powinny być wykonane wg. Rysunków zamieszczonych w typowych katalogach i powinny 
zawierać numer słupa oraz rok budowy linii. 
 
5.2.6. Ochrona odgromowa 
 
Ochronę odgromową napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia należy 
wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych. 
Odgromniki należy instalować: 
− na krańcach linii, oraz dodatkowo w takich miejscach aby na każde 0,5km długości linii 

wypadł jeden komplet odgromników, 
− w miejscach przyłączenia linii kablowej do napowietrznej, 
− na słupach z przyłączem do budynków użyteczności publicznej lub przeznaczonych do 

gromadzenia materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10Ω. 
 
5.2.7. Dodatkowe uziemienie robocze 
 
O ile Dokumentacja projektowa nie nie przewiduje inaczej, to jako dodatkową ochronę od porażeń 
prądem elektrycznym należy w liniach z przewodami izolowanymi, przewidywać zerownie 
(szybkie wyłączenie). Zerowanie należy wykonywać zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 
Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
Dodatkowe uziemienia robocze w sieciach napowietrznych o układzie TT należy wykonywać: 
− na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200m, 
− na końcu każdego przyłącza o długości większej niż 100m, 
− wzdłuż trasy linii, aby odległości pomiędzy uziemieniami nie przekraczały 500m, 
− w sieciach kablowych o układzie TT w przyłączach do każdego budynku. 
Dopuszczalna wartość dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 30Ω. Zaleca 
się wykonywanie uziomów prętowych jako skuteczniejszych i mniej uzależnionych od wpływów 
atmosferycznych, ponadto zaleca się wykorzystywanie uziomów naturalnych, takich jak: 
metalowych sieci wodociągowych, ciepłociągów i rozległych podziemnych części konstrukcji. 
 
 



 
 
5.2.7.1.  Wykonanie uziomów 
 
Uziomy poziome należy wykonać w następujący sposób: 
− uziomy poziome sztuczne drutów lub taśm należy układać w gruncie na głębokości co najmniej 

0,60m, jeśli Dokumentacja Techniczna nie przewiduje innej głębokości, 
− wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonać zgodnie z wymaganiami robót ziemnych 

przy wykopach płytkich wąskoprzestrzenych według PN-68/B-06050, 
− uziomy należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypać gruntem drobnoziarnistym 

bez zanieczyszczeń, 
− uziomów nie należy układać w korytach rzek, na dnie jezior, stawów i innych zbiorników 

wodnych, pod warstwami lub nawierzchniami nie przepuszczającymi wody (np. Asfalt, beton, 
płyty chodnikowe), 

− w pobliżu urządzeń powodujących wysychanie gruntu (np. Rurociągi gorącej wody lub pary). 
 
5.2.8. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 
 
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak 
prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym 
oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na 
prowadzenie robót w pasie drogowym. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające 
wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza 
granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi 
wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. Należy tak wykonać skrzyżowanie linii 
elektroenergetycznej z drogą aby kąt skrzyżowania był niemniejszy niż 450. Minimalna odległość 
przewodów  linii napowietrznej pod napięciem od powierzchni dróg publicznych przy 
najmniejszym zwisie normalnym powinna wynosić 6m. W szczególnych wypadkach, np. Na 
drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy może zwiększyć 
minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 
 
5.2.9. Montaż przyłączy 
 
Po zakończeniu montażu linii należy przystąpić do montażu przyłączy. Typ przyłącza wg 
Dokumentacji Projektowej. Haki do zamocowania przyłącza napowietrznego należy mocować na 
słupie poniżej zawieszenia linii głównej. Naciąg przewodu przyłączowego należy ustalić według 
tabel zwisów i naciągów przyjmując zalecane naprężenia obliczeniowe przewodu w zależności od 
długości przewodu i zwisu. W większości przypadków naciąg przyłączy można wykonać ręcznie 
od strony odbiorcy lub słupa. Przy naciągach powyżej 30daN należy postępować jak przy budowie 
linii głównej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.3. Demontaż 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
 
Wszelkie materiały z demontażu stanowią własność TAURON DYSTRYBUCJA S.A.. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących 
z demontażu, właścicielowi linii lub urządzenia oraz przewiezienie na wskazane przez niego 
miejsce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Demontaż kolizyjnych odcinków linii 
napowietrznych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz zaleceniami 
użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, 
aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 
poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń 
bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę 
na ich uszkodzenie bądź zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić 
elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. Fundamenty) o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 
Wszelkie wykopy związane z demontażem słópów  i fundamentów powinny być zasypane gruntem 
zagęszczonym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca 
powinien zgłaszać do Zakładu Energetycznego każdorazową potrzebę wyłączenia 
przebudowywanej linii z wyprzedzeniem co najmniej 15-dniowym. Przebudowę linii należy 
wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie 
pracy. 
 
5.3.2. Kolejność robót związanych z demontażem linii 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujące napowietrzne linie 
elektroenergetyczne należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 
− wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry 

techniczne nie gorsze od linii przebudowywanej, 
− wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 
− wykonanie podłączenia nowego odcinka z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 
− zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii z odwiezieniem jej elementów do magazynu, 
− załączenie napięcia zasilającego linię, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien 
przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania „na mokro” fundamentów i ustojów 
słupów. Uwzględniając nie skąplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. Na 
żądanie Inżyniera należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulujących. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 
świadectwa cechowania. 
 
 



 
 
6.2.1. Wykopy pod fundamenty 
 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek 
prze osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich 
ustawienie fundamentów lub ustojów, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.2.2. Fundamenty i ustoje 
 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto należy 
sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu 
ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co 
najmniej 0,85 wg. BN-72/8932-01. 
 
6.2.3. Słupy 
 
Słupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
− lokalizacji, 
− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
− zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową. 
 
6.2.4. Zawieszenie przewodów 
 
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych konstrukcji 
stalowych i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszonych przewodów. 
Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Wartości tych 
naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z Dokumentacji 
Projektowej. Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokość zawieszonych przewodów nad 
obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podane w p. 5.2.3.4. i 
5.2.8. przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej i                  
PN-E-05100-1. 
 
6.2.5. Instalacja przeciwporażeniowa 
 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia 
gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg. BN-72/8932-01. Po wykonaniu uziomów 
ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny 
być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
 
 
 



6.3. Badania po wykonaniu robót 
 
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonanie 
badań po wykonaniu robót. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości 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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji 

technicznej zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7.3. 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. 

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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

7.5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.6. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 

projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.7. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych 

jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod fundamenty i kable, 

- wykonanie fundamentów i ustojów, 

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

- wykonanie uziomów taśmowych. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 



1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty 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, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje 

odpowiednio: 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopy pod fundamenty lub kable, 

- wykonanie fundamentów lub ustojów, 

- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 

odwiezienie nadmiaru gruntu, 

- montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji 

przeciwporażeniowej, 

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

- podłączenie zasilania, 

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

1. N SEP-E-004. Norma SEP  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

     Projektowanie i budowa. 

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

3. N SEP-E-001. Norma SEP  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

  przeciwporażeniowa. 

4. PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

      montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

5. PN-IEC 60364-5-59:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

     montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

6. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

     montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 



rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

7. PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

     montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i  

przewody ochronne. 

8. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

      elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia 

pomontażowych badań odbiorczych. 

9. PN-EN 61140:2002(U)  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

     Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

10. PN-EN 60664-1:2003(U)  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w  

     układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania  

i badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

     

 

    

 



 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

- 45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

- przebudowę istniejącego stanowiska słupowego nr 29 przy ul. XX Lecia PRL wraz z odtworzeniem 
przyłącza do budynku nr 56 
- przebudowę istniejącego stanowiska słupowego nr 33 i nr 51 przy ul. Cegielnianej 
- zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi 
 

KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

  -     zabudowa nowych stanowisk słupowych. 
  -     odbudowa przewodów linii w przęsłach oraz przyłączy. 
  -     wykonanie instalacji uziemiającej stanowiska słupowe. 
  -     zabudowa opraw oświetlenia drogowego. 
  -     uruchomienie przebudowanej linii elektroenergetycznej. 
  -     demontaż istniejących stanowisk słupowych oraz elementów linii z nimi powiązanych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1.  Elektroenergetyczna linia napowietrzna – urządzenie napowietrzne, przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i 
osprzętu. 
 
1.4.2.  Napięcie znamionowe linii U – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest 
zbudowana. 
 
1.4.3.  Odległość pionowa – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
 
1.4.4.  Odległość pozioma – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
 
1.4.5.  Przęsło – część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
 
1.4.6.  Zwis f – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 
przewodu w środku rozpiętości przęsła. 
 
1.4.7.  Słup – konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 
fundamentu. 
 
 
 



 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ustoje i fundamenty 
 
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322. 
Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
2.2. Konstrukcje wsporcze 
 
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły 
pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być 
taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń 
zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej – dopuszczalnych naprężeń 
zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1. 
 
2.2.1. Słupy 
 
Słupy strunobetonowe wirowane powinny spełniać wymagania norm PN-87/B-03265. 
 
2.3. Konstrukcje stalowe 
 
Konstrukcje stalowe powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia 
wiatru oraz odpowiadać PN-E-05100-1. Zaleca się stosowanie elementów stalowych 
zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-74/E-04500 oraz 
wymaganiami Użytkownika. Dla linii na słupach wirowanych należy stosować konstrukcje 
typowe, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
2.4. Osprzęt 
 
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać 
wymagania PN-78/E-06400. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie 
mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy 
atmosferyczne i korozję wg. PN-74/E-04500. Części osprzętu przewodzące prąd powinny być 
wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodów 
roboczych oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność 
połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być 
zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy 
stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania strat energii. 
 
2.5. Przewody 
 
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napięcia powinny być stosowane 
przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na 
wpływy atmosferyczne i chemiczne, np. Przewody samonośne izolowane AsXS i AsXSn, 
spełniające wymagania WT-92/K-396 oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
 
 



 
2.6. Odgromniki 
 
Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg. PN-81/E-06101, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
2.7. Bednarka 
 
Do wykonania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm wg. 
PN-76/H-92325. 
 
2.8. Pręt stalowy pomiedziowany Ф14,2mm 
 
Do wykonywania uziomów prętowych stosować pręty stalowe z elektrolityczną powłoką z miedzi 
Ф14,2mm, wg PN-E-05115 oraz PN-T-45000-2. 
 
2.9. Piasek  
 
Piasek na ustoje fundamentowe dla słupów wirowanych powinien odpowiadać wymaganiom BN-
87/6774-04. 
 
2.10. Cement 
 
Dla wykonania ustojów fundamentowych dla słupów wirowanych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego klasy 32,5, bez dodatków, spełniający wymagania PN-B-19701 oraz fundamenty 
prefabrykowane. 
 
2.11. Odbiór materiałów na budowie  
 
Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie wystąpienia wad lub 
wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je 
badaniom określonym przez inżyniera (dozór techniczny robót). Materiały nie spełniające 
wymagań nie będą użyte. 
 
2.12. Składowanie materiałów na budowie 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane w miejscach nie narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do przebudowy linii  
 
Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 
− koparka, 
− zestawu wiertniczo – dźwigowego samochodowego fi 550 i fi 800 / 3m, 
− zagęszczarki wibracyjno-spalinowej, 
− wibratora pogrążalnego, 



− spawarki spalinowej, 
− ciągnika kołowego, 
− żuraw samochodowy, 
− podnośnik montażowy samochodowy. 
 
4.  SPRZĘT 
 
4.1. Środki transportu 
 
Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 
− żurawia samochodowego, 
− samochodu skrzyniowego, 
− samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
− przyczepy dłużycowej, 
− przyczepy do przewożenia kabli, 
− samochodu dostawczego. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami technicznymi 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Zakres wykonania robót  
 
5.2.1. Wykopy pod słupy i fundamenty 
 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia terenu. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 
przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy pod słupy i fundamenty 
należy wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy 
zwrócić uwagę aby nie była naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop był 
zgodny z PN-68/B-06050. 
 
5.2.2. Montaż słupów strunobetonowych  
 
Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W 
zależności od warunków pracy i rodzaju, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 
ustojowe. Dla słupów, dla których Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 
wykopy pod podziemne części słupów należy wypełnić piaskiem stablilizowanym cementem 
marki 25 w proporcji 150 kg cementu na 1 m3 piasku nienormowanego z dodatkiem wody (chudy 
beton klasy 7,5). W tym przypadku otwory pod słupy powinny byś wiercone. Nie wolno stosować 
w/w metody dla posadowień słupów figurowych (rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje 
pracują na wyrwanie lub wciskanie. Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być 
chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-
78/6114-32. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego 
przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi 
słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy 
montować w odległości 2m od skrajni jezdni. 
 
 



 
5.2.3. Montaż przewodów 
 
 
5.2.3.1. Wymagania ogólne 
 
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji 
wsporczej, aby wytrzymałośc złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów 
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Zależnie od funkcji, jaką spełnia 
konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymałości należy stosować zawieszenie przewodu 
przelotowe lub odciągowe. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów 
lub poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu ze względu na możliwość 
powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. Zawieszenie przelotowe powinno być 
tak wykonane, aby przy wystąpieniu znacznej siły wzdłuż przewodu, mogącej grozić 
uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo 
wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób 
do skutków powstałej siły. 
  
5.2.3.2. Montaż przewodów oświetleniowych 
 
Nie projektuje się dodatkowych przewodów oświetleniowych. 
 
5.2.3.3. Rozpiętości przęseł 
 
W zależności od strefy klimatycznej i przekroju przewodów, rozpiętości przęseł nie mogą 
przekraczać wartości podanych w opracowaniach. 
 
5.2.3.4. Odległości przewodów od powierzchni ziemi 
 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod 
napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem 
przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz odbiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić 
5,00m. 
 
5.2.4. Oświetlenie 
 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą 

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. 

Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju 

żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

 

 



 

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy 

należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta 

opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych. 

Instalowane oprawy powinny być czyste. 

 

5.2.5. Tablice informacyjne 
 
Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice. 
Powinny być wykonane wg. Rysunków zamieszczonych w typowych katalogach i powinny 
zawierać numer słupa oraz rok budowy linii. 
 
5.2.6. Ochrona odgromowa 
 
Ochronę odgromową napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia należy 
wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych. 
Odgromniki należy instalować: 
− na krańcach linii, oraz dodatkowo w takich miejscach aby na każde 0,5km długości linii 

wypadł jeden komplet odgromników, 
− w miejscach przyłączenia linii kablowej do napowietrznej, 
− na słupach z przyłączem do budynków użyteczności publicznej lub przeznaczonych do 

gromadzenia materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10Ω. 
 
5.2.7. Dodatkowe uziemienie robocze 
 
O ile Dokumentacja projektowa nie nie przewiduje inaczej, to jako dodatkową ochronę od porażeń 
prądem elektrycznym należy w liniach z przewodami izolowanymi, przewidywać zerownie 
(szybkie wyłączenie). Zerowanie należy wykonywać zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 
Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
Dodatkowe uziemienia robocze w sieciach napowietrznych o układzie TT należy wykonywać: 
− na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200m, 
− na końcu każdego przyłącza o długości większej niż 100m, 
− wzdłuż trasy linii, aby odległości pomiędzy uziemieniami nie przekraczały 500m, 
− w sieciach kablowych o układzie TT w przyłączach do każdego budynku. 
Dopuszczalna wartość dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 30Ω. Zaleca 
się wykonywanie uziomów prętowych jako skuteczniejszych i mniej uzależnionych od wpływów 
atmosferycznych, ponadto zaleca się wykorzystywanie uziomów naturalnych, takich jak: 
metalowych sieci wodociągowych, ciepłociągów i rozległych podziemnych części konstrukcji. 
 
 



 
 
5.2.7.1.  Wykonanie uziomów 
 
Uziomy poziome należy wykonać w następujący sposób: 
− uziomy poziome sztuczne drutów lub taśm należy układać w gruncie na głębokości co najmniej 

0,60m, jeśli Dokumentacja Techniczna nie przewiduje innej głębokości, 
− wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonać zgodnie z wymaganiami robót ziemnych 

przy wykopach płytkich wąskoprzestrzenych według PN-68/B-06050, 
− uziomy należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypać gruntem drobnoziarnistym 

bez zanieczyszczeń, 
− uziomów nie należy układać w korytach rzek, na dnie jezior, stawów i innych zbiorników 

wodnych, pod warstwami lub nawierzchniami nie przepuszczającymi wody (np. Asfalt, beton, 
płyty chodnikowe), 

− w pobliżu urządzeń powodujących wysychanie gruntu (np. Rurociągi gorącej wody lub pary). 
 
5.2.8. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 
 
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak 
prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym 
oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na 
prowadzenie robót w pasie drogowym. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające 
wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza 
granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi 
wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. Należy tak wykonać skrzyżowanie linii 
elektroenergetycznej z drogą aby kąt skrzyżowania był niemniejszy niż 450. Minimalna odległość 
przewodów  linii napowietrznej pod napięciem od powierzchni dróg publicznych przy 
najmniejszym zwisie normalnym powinna wynosić 6m. W szczególnych wypadkach, np. Na 
drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy może zwiększyć 
minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 
 
5.2.9. Montaż przyłączy 
 
Po zakończeniu montażu linii należy przystąpić do montażu przyłączy. Typ przyłącza wg 
Dokumentacji Projektowej. Haki do zamocowania przyłącza napowietrznego należy mocować na 
słupie poniżej zawieszenia linii głównej. Naciąg przewodu przyłączowego należy ustalić według 
tabel zwisów i naciągów przyjmując zalecane naprężenia obliczeniowe przewodu w zależności od 
długości przewodu i zwisu. W większości przypadków naciąg przyłączy można wykonać ręcznie 
od strony odbiorcy lub słupa. Przy naciągach powyżej 30daN należy postępować jak przy budowie 
linii głównej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.3. Demontaż 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
 
Wszelkie materiały z demontażu stanowią własność TAURON DYSTRYBUCJA S.A.. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących 
z demontażu, właścicielowi linii lub urządzenia oraz przewiezienie na wskazane przez niego 
miejsce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Demontaż kolizyjnych odcinków linii 
napowietrznych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz zaleceniami 
użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, 
aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 
poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń 
bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę 
na ich uszkodzenie bądź zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić 
elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. Fundamenty) o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 
Wszelkie wykopy związane z demontażem słópów  i fundamentów powinny być zasypane gruntem 
zagęszczonym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca 
powinien zgłaszać do Zakładu Energetycznego każdorazową potrzebę wyłączenia 
przebudowywanej linii z wyprzedzeniem co najmniej 15-dniowym. Przebudowę linii należy 
wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie 
pracy. 
 
5.3.2. Kolejność robót związanych z demontażem linii 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujące napowietrzne linie 
elektroenergetyczne należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 
− wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry 

techniczne nie gorsze od linii przebudowywanej, 
− wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 
− wykonanie podłączenia nowego odcinka z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 
− zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii z odwiezieniem jej elementów do magazynu, 
− załączenie napięcia zasilającego linię, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien 
przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania „na mokro” fundamentów i ustojów 
słupów. Uwzględniając nie skąplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. Na 
żądanie Inżyniera należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulujących. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 
świadectwa cechowania. 
 
 



 
 
6.2.1. Wykopy pod fundamenty 
 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek 
prze osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich 
ustawienie fundamentów lub ustojów, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.2.2. Fundamenty i ustoje 
 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto należy 
sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu 
ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co 
najmniej 0,85 wg. BN-72/8932-01. 
 
6.2.3. Słupy 
 
Słupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
− lokalizacji, 
− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
− zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową. 
 
6.2.4. Zawieszenie przewodów 
 
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych konstrukcji 
stalowych i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszonych przewodów. 
Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Wartości tych 
naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z Dokumentacji 
Projektowej. Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokość zawieszonych przewodów nad 
obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podane w p. 5.2.3.4. i 
5.2.8. przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej i                  
PN-E-05100-1. 
 
6.2.5. Instalacja przeciwporażeniowa 
 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia 
gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg. BN-72/8932-01. Po wykonaniu uziomów 
ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny 
być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
 
 
 



6.3. Badania po wykonaniu robót 
 
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonanie 
badań po wykonaniu robót. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości 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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji 

technicznej zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7.3. 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. 

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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

7.5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.6. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 

projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.7. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych 

jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod fundamenty i kable, 

- wykonanie fundamentów i ustojów, 

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

- wykonanie uziomów taśmowych. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 



1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty 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, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje 

odpowiednio: 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopy pod fundamenty lub kable, 

- wykonanie fundamentów lub ustojów, 

- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 

odwiezienie nadmiaru gruntu, 

- montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji 

przeciwporażeniowej, 

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

- podłączenie zasilania, 

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

1. N SEP-E-004. Norma SEP  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

     Projektowanie i budowa. 

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

3. N SEP-E-001. Norma SEP  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

  przeciwporażeniowa. 

4. PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

      montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

5. PN-IEC 60364-5-59:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

     montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

6. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

     montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 



rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

7. PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

     montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i  

przewody ochronne. 

8. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

      elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia 

pomontażowych badań odbiorczych. 

9. PN-EN 61140:2002(U)  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

     Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

10. PN-EN 60664-1:2003(U)  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w  

     układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania  

i badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

     

 

    

 


