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1.0. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na modernizację 

korytarzy istniejącego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12, 90-952 Gdańsk  

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych oraz 

teletechnicznych i obejmują wykonanie: 

- budowa rozdzielni elektrycznych 

- instalacje wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtykowych 

- instalacje systemu kontroli dostępu 

- roboty demontaŜowe istniejących instalacji 

 

1.4.   Określenia podstawowe. 

1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów 

gniazd. wyłączników, opraw itp. 

1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po 

wierzchu lub podłoŜu. 

1.4.3. PodłoŜe - mur. tynk, beton, na których układane są przewody. 

1.4.4. Punkt oświetleniowy - oprawa oświetleniowa jarzeniowa, Ŝarowa. 

2.0. MATERIAŁY 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla 

wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań 

i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
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b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu 

zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie 

zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności 

dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA 

z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 

728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 

którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 

obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 

warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

2.1.    Rozdzielnie 

Tablice rozdzielcze wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji 

projektowej. WyposaŜenie rozdzielnic w/g schematów zawartych w Dokumentacji 

Projektowej. 

2.2.   Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie pomieszczeń naleŜy wykonać oprawami zgodnie z planami 

Dokumentacji Projektowej W ciągach komunikacyjnych zastosować oprawy do 

świetlówek liniowych do wbudowania w strop podwieszany 600x600.  Na drogach 

ewakuacyjnych zastosować oprawy ewakuacyjne z piktogramem wskazującym 

kierunek ewakuacji. 
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2.3.   Przewody 

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY i YDYp o róŜnym przekroju 

Ŝył. Przewody prowadzić w rurach instalacyjnych PCV, w bruzdach pod tynkiem oraz 

w korytkach instalacyjnych, oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 

 
2.4.  Instalacja systemu kontroli dostępu 

Instalację systemu kontroli dostępu wykonać wg. rysunków szczegółowych w 

Dokumentacji Projektowej. Instalację sygnałową wykonać przewodami UTP kat 5e. 

Przewody układać w korytkach, w rurach PCV oraz w przestrzeni nad sufitami 

podwieszanymi. Układając przewody instalacji niskoprądowych naleŜy pamiętać o 

zachowaniu odstępu min. 10cm od przewodów sieci rozdzielczej.       

 
3.0 SPRZĘT 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany 

do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji elektrycznej 

winien wykazać  się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- Samochód dostawczy 

- Elektronarzędzia 

- Spawarka transformatorowa 

- Obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka 

 

4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewoŜonych 

towarów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, 

projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Przystępując do wykonywania instalacji elektrycznych powinno się zachować następującą 

kolejność robót: 

- wykonać trasowanie przewodów 

- wykonać kucie bruzd pod przewody elektryczne zachowując zasady BHP 

- wykonać mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytów n/t do rurek i 
listew instalacyjnych 

- wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem 

- montaŜ rozdzielnic 

- podłączenie i uruchomienie urządzeń 

- wykonanie niezbędnych pomiarów 

 

5.1. Trasowanie - naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur 

instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2. Bruzdy - dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur 

odstępy między nimi wynosiły nie mniej niŜ 5 mm. 

5.3. Wykonanie rozdzielnic - wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji 

projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 

5.4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 - wykonać przewodami YDYp o 

przekroju Ŝył 3 x 2.5; 3 x 1,5; 4 x 1,5; 5 x 1.5; 5 x 2,5 mm. Przewody wprowadzone 

do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania podłączeń. 

Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy od przewodów fazowych. Zagięcia i 

łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki naleŜy osadzić na 

ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montaŜowymi. 

5.5. MontaŜ osprzętu, opraw oświetleniowych i aparatów elektrycznych 

• gniazda wtyczkowe i łączniki naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 

• oprawy oświetleniowe i aparaty montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 

5.6. MontaŜ instalacji teletechnicznych – przewody instalacji słaboprądowych prowadzić w 

odstępie min. 10 cm. od przewodów instalacji 230V. W istniejących pomieszczeniach 
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prace wykonywać z ostroŜnością zapewniającą nieuszkodzenie wbudowanych 

wcześniej instalacji.  

6.0.KONTROLA JAKO ŚCI  

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  naleŜy przedłoŜyć komisji protokoły z 

badań.  Stąd teŜ  instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym takŜe niezbędny zakres pomiarów w celu 

sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 

przed zagroŜeniami, których moŜe stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 

przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 

dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 

wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 

uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób naleŜy 

zachować szczególną ostroŜność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom         i 

uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposaŜenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 

sprawdzenie: 

a)zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości 

od innych instalacji i urządzeń,  

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i osprzętu, 

w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji , 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno 

neutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

warunków środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych 

do dokumentacji technicznej 
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Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych 

informacji, o których jest mowa wyŜej w punkcie g), określone są w następujących normach: 
 
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 

6.1. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i 

pomiary: 

•  pomiar rezystancji izolacji naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiar naleŜy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja 

izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie moŜe być 

mniejsza niŜ 0,25 MΩ. 

•  pomiar rezystancji izolacji odbiorników naleŜy wykonać induktorem 500 V i nie 

moŜe być mniejszy od 1,0 MΩ. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 

•  przeprowadzić próby funkcjonalne systemów i urządzeń teletechnicznych oraz 

zorganizować przeszkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa uŜytkowania sprzętu. 

    6.2. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych 

próbami montaŜowymi naleŜy załączyć instalacje pod napięcie i 

sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z załoŜonym programem 

• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków 

• wszelkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie z wymaganiami uŜytkownika. 

 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT  

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed 

terminem. 
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3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

Jednostka obmiaru na poszczególnych elementach instalacji są: 

[mb] – kabli, przewodów – na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

[szt.] – wyłączników,  gniazd wtykowych, pkt. świetlnych, rozdzielni i tablic na podstawie 

Dokumentacji Projektowej 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 
l. Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy odebrać protokolarnie front 

robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. 

2. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 

elektromontaŜowe moŜna było prowadzić bez naraŜenia instalacji na uszkodzenie,                     

a pracowników na wypadki przy pracy. 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru 

Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegać: 

•  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe 

•  ułoŜone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 

•  instalacja przed załączeniem pod napięciem 

 

8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. 

8.3. Odbiór końcowy 

• Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłoŜyć: 

• aktualną dokumentacje powykonawczą 

• protokoły prób montaŜowych 

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
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8.4. Komisja odbioru końcowego: 

• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

•  bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

•  bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne 

wnioski i uwagi 

•  bada i akceptuje protokoły prób montaŜowych 

•  dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 

•   ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

•   spisuje protokół odbiorczy 

 

9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-  Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

- Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. 

- Cena jednostkowa obejmować będzie: 

o robociznę bezpośrednią, 

o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 

o koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

gwarancyjnym 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 
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wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu 

dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 

przygotowanie podłoŜa pod przewody i osprzęt 

montaŜ na gotowym podłoŜu tablic 

montaŜ rur i wciągnięcie przewodu do rur 

montaŜ wyłączników 

montaŜ gniazd wtyczkowych  

montaŜ puszek instalacyjnych 

układanie przewodów 

montaŜ opraw oświetleniowych 

badanie obwodów 

badanie skuteczności ochrony 

sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 

9.2. Wykonanie robót instalacji  obejmuje: ilości wg przedmiaru robót 

Wykonać prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót instalacji elektrycznych. 

Materiał zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wykaz waŜniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki mających 

zastosowanie przy robotach w przedmiotowym obiekcie: 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk 

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia 

7. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
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8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

9. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

11. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa 

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

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

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

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

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

18. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  
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21. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia  

22. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych 

23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

24. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

25. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

26. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych. 


