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1. Wst p
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna robót oraz wymagania techniczne w
zakresie instalacji elektrycznych wietlicy wiejskiej – budynku publicznego na potrzeby
spo eczno ci lokalnej i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polesie
Zachodniego i budynku drewnianego zadaszenia (wiato-altany) po onego w miejscowo ci Stare
Za ucze dzia ki nr ewid. 58, 59, 69, jedn. ewid. 061905_2 Urszulin, obr b ewid. 0013 Stare
Za ucze

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

1.3. Zakres robót obj tych ST
W zwi zku z rozbudowa i przebudowa z cz ciowa zmian sposobu u ytkowania wietlicy
wiejskiej – budynku publicznego na potrzeby spo eczno ci lokalnej i popularyzacji dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Polesie Zachodniego i budynku drewnianego zadaszenia (wiatoaltany) po onego w miejscowo ci Stare Za uczej dzia ki nr ewid. 58, 59, 69, jedn. ewid.
061905_2 Urszulin, obr b ewid. 0013 Stare Za ucze” projektuje si instalacje elektryczne
wewn trzne:
wietleniow , gniazd wtykowych 230V, si ow , odgromow , ochrony od pora
, wlz do
rozdzielnic TSPC, TB-1, przy cze kablowe nn zalicznikowe do T-G oraz o wietlenie terenu.
Roboty, których dotyczy ST obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych
Rysunki i specyfikacja techniczna s dokumentami wzajemnie si uzupe niaj cymi.
W zakres robót wchodz :
-przygotowanie pomieszcze do zainstalowania nowej instalacji
-demonta osprz tu i opraw o wietleniowych
-demonta rozdzielnic
-monta przewodów instalacji elektrycznych
-monta wlz do TSPC, TB-1
-wykonanie wykopów dla linii kablowych i s upów o wietlenia terenu
-uk adanie linii kablowych o wietlenia terenu
-uk adanie linii kablowej przy cza zalicznikowego do T-G
-monta s upów i opraw o wietlenia terenu
-monta osprz tu i opraw o wietleniowych
-monta rozdzielnic T-G, TB-1, TSPC
-monta instalacji odgromowej,
-pomiary
- kontrola jako ci - odbiory

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
robót i za zgodno
z dokumentacj
specyfikacj techniczn i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

projektow ,
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2. Materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania Ogólne zasady
dotycz ce obmiaru robót jak w specyfikacjach technicznych „Wymagania ogólne”
Wykonawca zobowi zany jest
- dostarczy
materia y zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej
- powiadomi Inspektora o proponowanych ród ach pozyskania urz dze i materia ów
przed rozpocz ciem dostawy i uzyska jego akceptacj . Poleca si , o ile jest to mo liwe,
stosowanie urz dze i materia ów tej samej grupy pochodz cych od jednego producenta

3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku

materia ów.

4. Transport i sk adowanie
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takich rodków transportu, które pozwol unikn
uszkodze i odkszta ce przewo onych urz dze i materia ów.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b
wykonywane roboty zwi zane
z
wykonaniem instalacji.

5.2. Rodzaje i wymagania dotycz ce robót
-przygotowanie pomieszcze do zainstalowania nowej instalacji
-demonta osprz tu i opraw o wietleniowych
-demonta rozdzielnic
-monta przewodów instalacji elektrycznych
-monta wlz do TSPC, TB-1
-wykonanie wykopów dla linii kablowych i s upów o wietlenia terenu
-uk adanie linii kablowych o wietlenia terenu
-uk adanie linii kablowej przy cza zalicznikowego do T-G
-monta s upów i opraw o wietlenia terenu
-monta osprz tu i opraw o wietleniowych
-monta rozdzielnic T-G, TB-1, TSPC
-monta instalacji odgromowej,
-pomiary
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- kontrola jako ci – odbiory

Zasilanie, pomiar i rozdzia energii elektrycznej
Zasilanie budynku przy czem kablowym zalicznikowym z istniej cego z cza kablowopomiarowego zlokalizowanego na granicy dzia ki nr 59.
Ze z cza kablowo-licznikowego wykona
przy cze kablowe zalicznikowe do T-G
w projektowanym budynku przewodami YAKY 4x16mm2 . Wyposa enie zestawu T-G wg
schematu ideowego. Tablica T-G np. RWN 4x12 (680x330x106) II klasy ochronno ci zainstalowa
we wn ce w cianie.
Przy cze kablowe nn zalicznikowe
wykonane b dzie od istniej cego z cza kablowolicznikowego i wprowadzone do rozdzielni g ównej budynku wietlicy kablem YAKY 4x16mm2 .
Kabel nale y uk ada na g boko ci min. 0,7 m na warstwie piasku o grubo ci 10 cm.
Kabel uk ada w wykopie lini falist z zapasem (3 % d ugo ci wykopu) wystarczaj cym do
skompensowania mo liwych przesuni gruntu.
Kabel na ca ej d ugo ci zaopatrzy w trwa e oznaczniki rozmieszczone w odst pach nie
wi kszych ni 10 m oraz przy podej ciu do z cza Na oznacznikach nale y nanie w sposób
trwa y informacje okre laj ce:
- nazw linii
- typ kabla i nazw producenta
- napi cie znamionowe linii
- u ytkownika kabla
- rok budowy
ony kabel zasypa warstw piasku o grubo ci 10 cm, warstw rodzimego gruntu o grubo ci
15 cm, a nast pnie przykry foli koloru niebieskiego a nast pnie zasypa rodzimym gruntem.
Przed zasypaniem kabel zg osi do odbioru przez u ytkownika oraz wykona inwentaryzacj
geodezyjn . Przy wprowadzeniu do z cza kablowo licznikowego i rozdzielnicy budynku kabel
chroni rur KR 50.

Instalacja o wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
Instalacje o wietleniowe wykona przewodami YDYp3x1,5mm2 pt. Od puszek rozga nych do
wy czników 1-bieg. YDYp2x1,5 mm2, inn ilo
przewodów pokazano na planie instalacji.
Natomiast instalacje gniazd wtykowych przewodami YDYp3x2,5mm2. Osprz t podtynkowy
(w azienkach i WC hermetyczny).
czniki instalowa na wysoko ci 1,4m od pod ogi. Gniazda
wtykowe w pokojach instalowa na wysoko ci 0,3m, w kuchni na wysoko ci 0,85 - 1,2m,
w pozosta ych pomieszczeniach na wysoko ci 0,85m. Typy opraw podano na planach instalacji
(lub wg wyboru inwestora).
Instalacji elektryczne w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciep a
Zakres instalacji elektrycznych w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciep a:
rozdzielnica TSPC w pomieszczeniu technicznym
instalacje zasil. odbiory (pompy obiegowe, pompy ciep a, regulator R pompy ciep a)
zabezpieczenie i sterowanie pompami
sygnalizacj pracy pomp
instalacj gniazd 1-faz. 230V,
instalacj o wietlenia pomieszczenia technicznego
instalacj ochrony od pora
pr dem elektrycznym w pomieszczeniu technicznym
Energia elektryczna do TSPC w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciep a
doprowadzona b dzie wlz YDY 5x6mm2 z projektowanej rozdzielnicy TG na parterze. Zasilanie
pompy ciep a przewodem YDY 5x6mm2 z rozdzielni TG. Rozdzielnic TSPC pomieszczenia
technicznego technologii pompy ciep a zaprojektowano
w oparciu o szafk MARINA
800x600x300 IP66 z wyposa eniem zgodnie ze schematem. W rozdzielnicy nale y umie ci
foliowan odbitk ksero schematu g ównego rozdzielnicy lub jeden egzemplarz dokumentacji.
Instalacj si ow do poszczególnych silników pomp nale y wykona przewodami kabelkowymi
YLY 3x1,5mm .Odcinki instalacji si owej prowadzone do wysoko ci 1,5m od pod ogi nale y
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chroni rurk winidurow RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silników
chroni rurk Peschla
czanie i wy czanie silników pomp obiegowych odbywa si
b dzie za pomoc
trójpo eniowych prze czników S1 – S3 (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki stycznika
pompy. Zastosowane czniki umo liwiaj sterowanie pompami
a) r czne (awaryjne),
b) automatyczne przez styki regulatora pompy ciep a
Sterowanie automatyczne (po enie czników S1 – S3 w pozycji II ) odbywa si b dzie
poprzez styki regulatora (patrz rys. nr 8, ). W po eniu czników S1-S3 w pozycji II „Auto” prac
pomp steruje regulator pompy ciep a umo liwiaj cy zaprogramowanie pracy pomp obiegowych
Siniki pomp zabezpieczone b
fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury
zainstalowanymi w uzwojeniach stojanów silników pomp.
Do pod czenia urz dze do sterownika stosowa wtyki systemowe. Przy czeniu regulatora
stasowa si ci le do instrukcji monta u montowanych urz dze i regulatorów.
Instalacje elektryczne wykona zgodnie ze schematami oraz zaleceniami podanymi
w
instrukcjach i kartach katalogowych stosowanych urz dze i schematem technologicznym
projektu pomp ciep a.
Z rozdzielnicy TSPC wyprowadzi obwody zasilaj ce instalacje o wietleniow i gniazd wtykowych
i urz dzenia wyposa enia technologicznego pomieszczenia technicznego.
Wprowadzenie linii zasilaj cych do urz dze technologicznych wykona z uwzgl dnieniem
zalece dot. ich monta u (DTR). Przewody w ci gach poziomych uk ada w listwach
instalacyjnych, korytkach kablowych, rurach.
Instalacje wykona przewodami YDY3x1,5mm2, YDY3x2,5mm2. YDY5x6,0mm2
Trasy linii zasilaj cych pokazano planie instalacji. Podej cia do urz dze oddalonych od ciany
wykona stosuj c konstrukcje z korytek kablowych z pokrywami Baks lub w RVS
w
posadzce w przypadku urz dze instalowanych w miejscach oddalonych od ciany i nisko nad
posadzk . Stosowa osprz t hermetyczny. Instalacje elektryczne wykona zgodnie ze
schematami, projektem technologii oraz zaleceniami podanymi w instrukcjach i kartach
katalogowych stosowanych urz dze .
Automatyczna regulacja temperatury w
oparciu o urz dzenia w projekcie automatyki pompy
ciep a.
Instalacje po cze elektrycznych miedzy w/w urz dzeniami nale y wykona przewodami
kabelkowymi YLY 5x1,0mm ,YLY 3x1,0mm i YLY 2x1,0mm . Zasilanie regulatorów przewodami
kabelkowym YLY wg opisu na schemacie . Kable po cze elementów automatyki uk ada w
oddzielnych korytkach, listwach lub rurkach RVS, n/t.
Projektowan instalacje wykona przewodem YDY 3x1,5mm2 n/t. z osprz tem szczelnym.
Oprawy jarzeniowe, hermetyczne przemys owe TCW 216 ze wietlówk 2x36W IP66.
Ochron przed dotykiem po rednim zapewni
- obudowa IP-66 rozdzielnicy RK (II klasa ochronno ci),
- izolacja przewodów,
- obudowa silników,
Jako system dodatkowej ochrony od pora
pr dem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
po rednim), zastosowano w pomieszczeniu technicznym SAMOCZYNNE WY CZENIE
ZASILANIA realizowane przez:
- wy czniki nadmiarowopr dowe (TSPC i TG),
- wy czniki ró nicowopr dowe (TSPC i TG).
Uk ad sieci w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciep a TN-S.
Instalacja po cze wyrównawczych w pomieszczeniu technicznym:
Po czeniu ochronnemu przewodem PE podlegaj :
- obudowy rozdzielnic i ew. obudowa regulatora (nie posiadaj ce II klasy ochronno ci),
- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, si owniki, oprawy o wietleniowe
- silniki pomp.
Instalacj po cze wyrównawczych w pomieszczeniu technologii pompy ciep a wykona
askownikiem FeZn25x4mm, uk adanym na wys. do 1,2m od pod ogi. Do szyny wyrównawczej
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przy czy
poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., masy metalowe urz dze
technologicznych. Zaciski ochronne rozdzielnicy TSPC po czy
z ta
po cze
wyrównawczych FeZn 25x4mm. Do ochrony silników wykorzysta
PE przewodów zasilaj cych
silniki. Przewód ochronny i neutralny nie mo e by zabezpieczany i roz czany. Za wy cznikami
ró nicowo-pr dowymi nie mo e by po czenia przewodu PE i N poniewa spowoduje to zb dne
zadzia anie wy czników Po wykonaniu ca ci projektowanej instalacji nale y protokolarnie
sprawdzi skute czno
p rzy j te j och ron y. Bednark pomalowa w poprzeczne
tozielone
pasy.

wietlenie terenu.
Zasilanie projektowanego o wietlenia terenu wykona kablem YKY 5x6mm2 z rozdzielni TG.
Zabezpieczenie obwodów rozdzielni TG S301B10A. Projektowane s upy o wietleniowe
z rdzeniem stalowym SP-31W o wysoko ci 4m na fundamentach B-30 z wysi gnikami
WT-5/2. Na s upach zamontowane b dzie po 2 oprawy OPA-1S z kloszem typu Auris + daszk
z lampami SON-T 50W. Zastosowa zabezpieczenie opraw w s upach wk adkami topikowymi
DO1/E16 4A (w z czach s upowych typu NTB-2). Oprawy w s upach czy przewodami YDY
3x2,5mm2
Za czanie i wy czanie ca ci o wietlenia przez centralny zegar steruj cy (sterownik
astronomiczny) w TG z mo liwo ci r cznego za czania lub wy czania.

Uk adanie kabli o wietlnia terenu:
Kable uk ada na g boko ci 0,7m od powierzchni terenu na 10cm podsypce z piasku. Po
eniu przysypa go 10cm warstw piasku, nast pnie 20cm warstw ziemi rodzimej, przykry
foli koloru niebieskiego i zasypa wykop ca kowicie. Na ca ej d ugo ci co 10m na kabel za
opaski z oznaczeniem linii. Kable nale y uk ada na g boko ci 0,7 m na wykonanej wcze niej
podsypce z piasku o gr.0,1 m. Kabel u
w wykopie lini falist . W odleg ci co 10 m za
na kabel opaski z oznaczeniem linii. Kabel przysypa warstw piasku o gr. 0,1 m, a nast pnie
warstw rodzimego gruntu o gr.0,15 m. Tak u ony kabel przykry foli niebiesk i zasypa
rodzimym gruntem. Ca
prac przy uk adaniu kabla nale y wykona zgodnie z PN-75/E-05125.

Instalacji elektryczne altano-wiaty
Zasilanie instalacji o wietlenia i gniazd 230V wykona z rozdzielni TG kablem YKY 3x6mm2 do
projektowanej TB-1
Szczegó y techniczne uk adania kabla zgodnie z opisem j.w. dla kabli o wietlenia terenu.
Wyposa enie zestawu TB-1 wg schematu ideowego. Tablica TB-1 np. NEDBOX 1x12
(240x318x114) II klasy ochronno ci na cienna
Projektowan instalacje wykona przewodem YDY 3x1,5mm2 n/u i YDY 3x2,5mm2 n/u
z osprz tem szczelnym. Zastosowa oprawy jarzeniowe, hermetyczne przemys owe TCW 216 ze
wietlówk 2x36W IP66 (lub wg wyboru inwestora).

Wy czenie p.po .
Wy czenie p.po realizowane b dzie poprzez wy cznik p.po . – rozdzielnica ALFA 3Z/R2
wyposa ona w roz cznik KUE 363 zamontowana na zewn trz budynku przy wej ciu

Instalacja odgromowa
Na dachu budynku zwody poziome oraz przewody odprowadzaj ce na cianach nale y wykona
jako nie napr ane na typowych wspornikach wg kat elementów instalacji odgromowych).
Sztuczne zwody poziome instalacji i przewody odprowadzaj ce wykona jako nienapr ane
z pr ta ocynkowanego FeZn fi 8 mocowanego na uchwytach lub na typowych wspornikach wg.
„katalogów elementów instalacji odgromowej i uziomów” Stosowa uchwyty przystosowane
do pokrycia dachu gontem.
cza kontrole do po cze pr t – p askownik na wys. 0,8 – 1,2m od terenu.
Do po czenia poszczególnych elementów instalacji stosowa typowe zaciski i uchwyty
wg katalogów j.w.
Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 uk adanej w rowie kablowym na g . min. 0,6m.
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Rezystancja uziemienia R<10 . W przypadku R>10 przy z czach kontrolnych uziom otokowy
uzupe ni dodatkowymi uziomami np. typu Galmar 5//8”. Powy sze nale y uzupe ni po
wykonaniu pomiarów kontrolnych.
Uziom instalacji odgromowej powinien by po czone z uziomem przewodu PEN w TG, uziomem
ochronnika oraz po czeniem wyrównawczym w pomieszczeniu technicznym pompy ciep a.
Przewody uziemiaj ce od z cz kontrolnych z p askownika ocynkowanego FeZn 25x4.
Przewody uziemiaj ce w ziemi do 20 cm chroni przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym. Miejsca spawane równie zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne
malowanie lakierem asfaltowym.
Prace wykonywa z zachowaniem rodków bezpiecze stwa dla u ytkowników obiektu
Ca
robot wykona zgodnie z PN-EN 62305 i PN-EN 50164
oraz obowi zuj cymi przepisami.

Ochrona od pora
W instalacjach odbiorczych dla ochrony od pora
zastosowa samoczynne i szybkie wy czenie
zasilania w uk adzie TN-S (TN-C-S) za pomoc wy czników ró nicowo-pr dowych i wy czników
instalacyjnych. W instalacjach wewn trznych stosowa oddzielny przewód ochronny PE. Przewód
ochronny i neutralny nie mo e by zabezpieczany i roz czany. W rozdzielni TG po czy
przewód neutralny N i ochronny PE oraz uziemi przewód PEN. Dla projektowanych rozdzielnic
TG TSPC w budynku i TB-1 (wiata) przewiduje si wyizolowanie obudów poprzez zastosowanie
rozdzielnic II klasy ochronno ci. Kolor przewodu ochronnego
to zielony a neutralnego
niebieski. Za wy cznikami ró nicowo-pr dowymi nie mo e by po czenia przewodu PE i N.

Uwagi ko cowe
Instalacje elektryczne winny wykonywa osoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materia ów posiadaj cych stosowne atesty i certyfikaty.
Ca
wykona zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami w czasie
wykonawstwa.
Poprawno wykonania instalacji elektrycznych potwierdzi pomiarami, a protoko y przekaza
Inwestorowi.
Dopuszcza si zmian zaprojektowanych urz dze na inne pod warunkiem utrzymania
zak adanych parametrów technicznych zak adanych urz dze .
Wszystkie zmiany projektu wymagaj uzgodnienia z projektantem.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robot
Ca

robót powinna by przeprowadzona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami.

7. Odbiór robót
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacj
i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary, regulacje da y wyniki pozytywne.

7.1. Odbiór techniczny cz

techniczn

ciowy

Przy odbiorze nale y sprawdzi zgodno robót z Dokumentacj Projektow . Odbiór techniczny
cz ciowy jest to odbiór poszczególnych faz robót. Do odbioru nale y przed
nast puj ce
dokumenty :
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze,
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dziennik budowy,
dokumenty dotycz ce jako ci zastosowanych materia ów

7.2. Odbiór techniczny ko cowy
Jest to odbiór techniczny ca kowitego zakresu robót elektrycznych po zako czeniu
budowy, przed przekazaniem jej do eksploatacji.
Nale y przed
nast puj ce dokumenty :
wszystkie dokumenty odno nie odbiorów cz ciowych,
protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
zaktualizowan dokumentacj techniczn .
Wykonawca winien przeprowadzi pomiary szybkiego wy czenia, pomiary oporno ci izolacji,
pomiary oporno ci instalacji odgromowej i standardowe przegl dy. Pomiary winny by
potwierdzone pisemnymi protokó ami z pomiarów. Pomiary mog by wykonywane tylko przez
uprawnione osoby.

8. Obmiar robót
Ogólne zasady dotycz ce obmiaru robót jak w specyfikacjach technicznych „Wymagania ogólne”

9. Podstawa p atno ci
Ogólne warunki p atno ci jak w specyfikacjach technicznych „Wymagania ogólne”

10. Przepisy zwi zane
10.1 Normy
PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona p rzeciwpora eniowa.
PN-E-05023 Urz dzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów go ych oraz
izolacji
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapi ciowe.
PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapi ciowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-06153 Roz czniki, od czniki niskonapi ciowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemys owe na znamionowe napi cie do 1000 V. Ogólne
wymagania i badania.
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpiecze stwo
ytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urz dze elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzia , wymagania
i badania.
PN-E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa,
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapi ciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogólne wymagania i badania.
PN-H-93200 Walcówka i pr ty stalowe okr e walcowane na gor co. Wymiary.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-M-69775 Wadliwo z czy spawanych. Oznaczania klasy wadliwo ci na podstawie ogl dzin
zewn trznych.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-02033 O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy o wietleniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego. Obci alno ci d ugotrwa e przewodów.
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PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urz dze piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B Projektowanie, monta , konserwacja i sprawdzanie urz dze piorunochronnych.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi
i czeniowymi.
PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urz dze elektrycznych w uk adach niskonapi ciowych.
Zasady, wymagania i badania.

10.2 Inne akty prawne
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r poz. 1409 ze z mi a na mi )
Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243 póz. 1623 - Prawo budowlane z pó niejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 póz. 844 - Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny
pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 póz. 93 - Bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych.
Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 póz. 38 - Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z pó niejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 póz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorz dach
zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów z pó niejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 póz. 367 - Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia
2002 roku w sprawie ogólnych warunków obowi zkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno ci
cywilnej architektów oraz in ynierów budownictwa

11. Zakres robót
Szczegó owy zakres robót oraz obmiar zosta uj ty w cz
.

ci kosztorysowej.
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