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Roboty elektryczne 

  

1. Materiały i sprzęt stosowany przy robotach 

Wymagania formalne 

Do wykonania instalacji elektrycznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie.  

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

producent:  

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności,  

-wydał Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

przepisy dotyczące wymagań zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane 

przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował 

wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z  obowiązującymi przepisami.  

Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach określonych w tych 

przepisach. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczeństwa, 

certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do 

dnia określonego w tych dokumentach. 

 

Wymagania techniczne 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje się podstawowe wyroby 

elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały 

elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania 

techniczne. 

Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. 

 



Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia 

powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z 

zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości 

technicznych. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń i składowisk na placu budowy. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów np. zawilgoconych, skorodowanych, 

uszkodzonych, itp. 

 

Zapewnienie jakości 

System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze 

strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. 

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 

1.1. Kable osprzęt i materiały pomocnicze 

 

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych należy stosować przewody 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Kable YKY z izolacją na 1000V lub przewody YDYżo z izolacją na 750V. 

 

1.2. Przewody neutralne 

Przewód neutralny musi mieć przekrój co najmniej równy przekrojowi przewodów fazowych 

tego samego obwodu. Izolacja przewodów powinna być koloru żółto-zielonego. 

 

1.3. Przekrój i ilość żył 

Należy użyć przewodów o przekrojach żył jak w liście kablowej lub na rysunkach 

instalacyjnych w szczególności: 

2,5 mm2 – dla obwodów o zabezpieczeniach do 16A 

 

 

 



1.4. Ochronniki 

Do ochrony przepięciowej należy stosować ochronniki klasy B+C w tablicach głównych oraz 

klasy C w podrozdzielniach. Należy stosować ochronniki zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa oraz wytycznymi producenta ochronników. 

 

1.5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Z uwagi na to, że prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, dobór sprzętu wymagać 

może akceptacji Inspektora Nadzoru ze względu na poziom wytwarzanego hałasu. 

 

1.6.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu specjalnego z balkonem, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych elementów. 

 

 

 

 



2  Wytyczne do prowadzenia robót 

2.1. Zasilanie w energię elektryczną 

Budynek OSP zlokalizowany jest w Kalinie przy ul. Lompy. W budynku wykonana jest 

instalacja elektryczna. Część instalacji elektrycznej zasilana jest z rozdzielnicy RG/1 

znajdującej się na korytarzu budynku. W związku z powyższym istniejącą rozdzielnicę 

elektryczną należy wymienić na nową, dostosowaną do zasilania nowoprojektowanej 

instalacji.  

2.2. Montaż łączników oświetlenia 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników instalacyjnych 

montowanych w okolicach wejścia do każdego z pomieszczeń. 

 

2.3. Instalacja odgromowa i uziemień. 

Do rozdzielnicy RG/1 doprowadzić przewód PE, który należy połączyć z istniejącą instalacją 

uziemiającą. Wartość rezystancji uziemienia w punkcie kontrolno-pomiarowym powinna 

wynosić R≤10Ω. 

Po wykonanie instalacji uziemiającej należy wykonać pomiary kontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót 

3.1. 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 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, Kierownik projektu 

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

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wykonawca jest zobowiązany do wysyłania drogą elektroniczną dziennego raportu w 

zakresie wykonanych prac i ilości personelu na budowie do Inspektora Nadzoru oraz 

wyznaczonego przedstawiciela Inwestora. 

 

3.2. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową 

specyfikacją techniczną i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

3.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie uziomów prętowych 



3.4. 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  

6. Deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów  

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

załączonych do dokumentów odbioru,  

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, 

 

4  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

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

2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.      

Ochrona przeciwporażeniowa. 

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

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

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

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

5. 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. 



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

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne. 

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

      elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia 

pomontażowych badań odbiorczych. 

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

     Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

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

układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 

wymagania i badania. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów, (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r. ) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia  2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i ( Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ). 

 

 


