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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 

 

 2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt l. 

 

Wspólny słownik zamówień CPV 

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNA 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych, elektrycznych 

obejmują dokumentację „Instalacje elektryczne”  

 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Elektroenergetyczna linia kablowa  –  urządzenie ziemne, przeznaczone do przesyłania energii 

elektrycznej, składające się z przewodów, rur ochronnych, folii ochronnej , oznaczników kablowych . 

Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania  

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne  

elementy do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Rozdzielnia - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające  

instalacje oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa   - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.  DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH I PREFABRYKACYJNYCH. 



Dokumentację robót montażowych  stanowią: 

- projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664), 

- specyfikacje   techniczne   wykonania i odbioru robót   (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004    r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz 

robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 

r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

7. MATERIAŁY. 

Oprawy oświetleniowe. 

Oprawa oświetleniowa powinna spełniać wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. W 

opracowaniu przyjęto na napięcie zasilania 12V. Klasa ochronności II wg PN-E-06300/03.  

Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych. 

Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać wymagania PN-E-90184. 

Należy stosować przewody o napięciu 750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył 

nie mniejszym niż 2,5 mm2 i izolacji polwinitowej. 

Przewody. 



W elektroenergetycznych liniach kablowych niskiego napięcia powinny być stosowane przewody 

z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy 

atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu  stosowano przewody  w izolacji z polietylenu 

usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie płomienia. 

Uziom. 

Do wykonywania uziomów należy stosować bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25/4 . 

 

8. SPRZĘT. 

Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą 

realizację robót. Sprzęt musi być zapakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi 

sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

 

9. TRANSPORT 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów 

 

10. WYKONANIE ROBÓT. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem, należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie..  

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

warunków atmosferycznych i parcia wody. 

Montaż przewodów. 

Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie w ziemi i pod tynkiem w 

rurach ochronnych.. 

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 

Jako  ochronę  przeciwporażeniową  dodatkową  należy  stosować   Szybkie  Wyłączanie 

Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 

Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy 

połączyć przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiającym. 

 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 



Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 

o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać 

testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku 

badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 

Badania w czasie wykonywania robót 

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. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy 

wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co 

najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej. 

Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary instalacji elektrycznej . A w szczególności ciągłości 

przewodów , parametrów izolacji , ochrony przeciw porażeniowej . 

Instalacja przeciwporażeniowa. 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki 

oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i 

rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być 

zakopana płycej niż 60 cm. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki 

nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

13.ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny i zostały wykonane 

zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną . 



 

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Jednostki obmiarowe wymieniono w punkcie 12 

Cena obejmuje: 

- ułożenie kabli   

- montaż opraw oświetleniowych, 

- wykonanie inwentaryzacji: kabli, 

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie, 

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 

- koszt nadzoru użytkownika. 

- koszt materiałów 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie testów i pomiarów linii 

- konserwacja linii w okresie gwarancji 

 

 

15. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-76/E-02032      -  Oświetlenie dróg publicznych. 

PN-76/E-05125      -  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-93/E-90401      -  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzy termoplastycznych   

  i powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV.  

 PN-74/E- 90184     -  Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.  

PN-79/E-06314      -  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 



Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 

Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa 

sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

 


