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E-01.00.00 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 
 
1. WLZ 
 
1.1. WLZ – WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
1.2. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednio normami i ST. 
 
1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
Materiały do wykonania WLZ określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone 
w taki dokument na życzenie inwestora. 
Do wykonania WLZ należy użyć przewodów z żyłami miedzianymi przekrojach żył 2,5, 6, 10 i 
16 mm2. Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musza spełniać wymagania PN-
76/E-90301. Do łączenia przewodów pojedynczych i pięciożyłowych należy stosować 
osprzęt spełniający wymagania PN i określony w projekcie. Dopuszcza się stosowanie 
innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem. 
 
1.4. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
1.4.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
1.4.2. Kucie bruzd 

- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość 
bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej 
niż 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno – budowlanych. 
1.4.3. Układanie WLZ 

- przewód wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej 
powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur; 
- przewodów nie należy układać, gdy temperatura jest niższa niż 00C; 
- dopuszcza się układanie przewodu w temperaturze niższej niż -100C pod 

warunkiem uprzedniego ogrzewania przewodu na całej jego długości do 



odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie układania temperatura przewodu 
nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. 

 
 

1.4.5. Próby montażowe 
Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem 
do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób 
wchodzą następujące czynności: 
 - sprawdzenie trasy WLZ, 
 - sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
 - pomiar rezystencji izolacji, 
 - próba napięciowa izolacji. 
 
1.5. ODBIÓR ROBÓT 
1.5.1. Odbiór częściowy 
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych 
do zakrycia. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlega ułożony kabel 
przed jego zatynkowaniem. 
1.5.2. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
 - aktualną dokumentację powykonawczą; 
 - protokoły prób montażowych; 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości WLZ do 
eksploatacji. 

 
 
2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 
 
2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych. Montaż 
urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną z urządzeniem oraz 
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednio normami i ST. 
Zakres robót objętych ST dotyczy montażu: 
 - rozdzielnicy B1, 
           -           rozdzielnicy B2, 
           -           rozdzielnicy TO, TO1, TO2,  TO3 
 
2.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone 
w taki dokument na życzenie inwestora. 
Do wykonania rozdzielnic należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 
zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B”. 
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne 
połączenia ochronne. 
 
 
 



 
 
2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
 
2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące montażu. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych należy konstrukcje te mocować 
do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów dochodzących do urządzeń 
zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 
2.3.3. Próby montażowe  
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub 
protokoły odbiorców technicznych dokonanych u wytwórców na odpowiednich 
WTWiO, 

- dokumentację techniczno – ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku, 
instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury. 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, 

sprawdzeniu zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z 
dokumentacją i instrukcją producenta, 

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych 
oraz działaniem aparatów i urządzeń, 

- usunięciem zauważonych usterek i braków. 
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 
posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 
przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić 
inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. 
 
2.4. ODBIÓR ROBÓT 
Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim 
wyprzedzeniem inwestorowi 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie 
urządzeń i układów 

Końcowego odbioru dokonuje inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem 
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, ppoż., itp. 
Komisja odbioru powinna: 

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i 
zaakceptować ją, 

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu 
sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją, 

- sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodność 
danych z przedstawionymi dokumentami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE 
 
3.1. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
 
3.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia 230V.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
powyższych robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania instalacji: 
 - oświetleniowej, 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio 
normami i ST. 
 
3.1.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia 230V określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki 
dokument, a ponadto uzyskać akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały 
powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 
Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu jarzeniowych i 
ledowych ze świetlówkami energooszczędnymi. Do zasilania opraw oświetlenia 
podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 
1,5 i 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. 
 
3.1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
3.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

- mocowanie puszek, gniazd wtyczkowych i wyłączników w ścianach w sposób 
nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych; 

- jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry; 
- podłączenia przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki 

sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
centralny do prawego bieguna. 

 
 

3.1.3.2. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
3.1.3.3. Kucie bruzd 



- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku; 

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość 
bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej 
niż 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno – budowlanych. 
3.1.3.4. Osadzanie puszek 
Puszki  należy osadzać w ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych.  
3.1.3.5. Układanie i mocowanie przewodów 

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco 
dłuższy niż przewody fazowe; 

- zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach 

około 50 cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; 
- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce, pozostałe przewody należy poprowadzić obok puszki; 
- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć 

do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem; 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt, itp., bez stosowania osłon w postaci 
rur. 

3.1.3.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i 

w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych; 
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia; 
- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 
- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 

przyłączenie; 
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych; 
- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
3.1.3.7. Montaż opraw oświetleniowych 

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych; 

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 

3.1.3.9. Instalacja oświetleniowa 
Budynek wyposażono w oprawy jarzeniowe i ledowe ze świetlówkami kompaktowymi oraz 
energooszczędnymi. Oprawy mocowane będą na stropach i ścianach . 
Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju 
żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i 
wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. 
 
 
 



 
 
3.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
3.1.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i 
terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały odpowiednio wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom NAM określających procedury badań. 
3.1.4.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary.  
Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek ustalić z inwestorem 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystencji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 
500V lub 1000V; rezystencja izolacji mierzenia między faza badaną i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym 
nie może być mniejsza, niż: 

 - 0,25 oma dla instalacji 230V 
 - 0,50 oma dla instalacji 400 i 550V 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
 - punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 
3.1.4.3. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy 
robót instalacyjnych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
 - osadzone konstrukcje wsporcze, kable i oprawy oświetleniowe; 
 - ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu; 
 - osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
 - instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
3.1.4.4. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
 - ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody; 
 - instalacje podtynkowe przed tynkowaniem; 

- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 
sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.  

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisy należy traktować, jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu. 



 
 
3.1.4.5. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
 - aktualną dokumentację powykonawczą, 
 - protokoły prób montażowych, 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 
eksploatacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-02.00.00 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
 
1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
 
1.1. WSTĘP 
1.1. 1.Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy montażu urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii o mocy do 40kW na dachu budynku szkoły w m. Jeleniewo.  
1.1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. 
Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
1.1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami w nich podanymi. 
1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych w rozdziale „Wymagania ogólne wykonania robót”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.2. MATERIAŁY 
1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
rozdziale „Wymagania ogólne wykonania robót”. 
1.2.2. Stosowane materiały. 
Do wykonania przedmiotowego montażu urządzeń mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać 
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania, aprobaty 
techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być  
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do 
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na 
producenta. 
Należy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych i jakościowych 
jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiałów zamiennych należy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.2.3. Materiały podstawowe 
Rozdzielnice elektryczne 
Aparatura modułowa 
Przewody (linka) typu LgY; 
Przewody (wielodrutowe) typu YDY; 
Przewód solarny 1,8kVdc, odporny na działanie promieni UV; 
Akcesoria do okablowania; 
Panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne, 
Inwertery i mikroinwertery fotowoltaiczne on-grid; 
Urządzenie komunikacyjne, 
Akcesoria do okablowania instalacji fotowoltaicznej;  
Konstrukcja montażowa, 
Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki; 
Rury ochronne, złączki i uchwyty; 



1.2.3. Składowanie materiałów. 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu. 
1.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT) 
1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
rozdziale „Wymagania ogólne wykonania robót”. 
1.3.2. Stosowany sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można 
uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) 
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
rozdziale „Wymagania ogólne wykonania robót”. 
1.4.2. Transport materiałów na plac budowy 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania 
robót elektrycznych objętych dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów 
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na 
stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 
1.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale 
„Wymagania ogólne wykonania robót”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i następującymi zasadami: 
-do wykonania zasilania elektrycznego należy używać przewodów ,kabli ,sprzętu ,osprzętu 
oraz urządzeń i aparatury ,materiałów elektroinstalacyjnych posiadających znak 
bezpieczeństwa w budownictwie, 
-wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny 
być tak zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie 
przeglądów i konserwacji. 
1.5.2. Kolejność wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt 
organizacji iharmonogram robót. 
1.5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed układaniem przewodów w rurach ochronnych, na korytkach kablowych i konstrukcjach 
oraz w ziemi wytyczyć ich trasę. Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. 
1.5.4. Montaż instalacji fotowoltaicznej 
1.5.4.1. Okablowanie i rozdzielnie 
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Przewody odporne na 
promienie UV oraz wysoką temperaturę. Trasy kablowe prowadzić w korytach kablowych, 



bezpośrednio na konstrukcjach wsporczych oraz w rurach ochronnych. Do łączenia 
szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do 
stosowania w systemach fotowoltaicznych. 
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 
· napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC 
· temperatura pracy od -40°C do+120°C 
· odporność na promieniowanie UV i ozon 
· odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) 
Po stronie AC stosować kable wielożyłowe miedziane w układzie TN-S. Kable układać 
bezpośrednio w rurach osłonowych oraz na korytkach kablowych wg warunków określonych 
w normie N-SEP-E-004. Przekroje kabli dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Jako rozdzielnice DC stosować obudowy natynkowe modułowe dedykowane dla instalacji 
fotowoltaicznych. Jako rozdzielnicę AC stosować obudowę natynkową lub podtynkową, 
modułową. Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja 
projektowa. 
1.5.4.2. Ogniwa fotowoltaiczne. 
Instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych mono lub polikrystalicznych o mocy 
szczytowej 255 Wp.  
Parametry pojedynczego modułu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natężenie 
nasłonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba masowa atmosfery AM 1,5) 
potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez niezależną od Producenta jednostkę.  
Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść 100% kontrole EL-elektroluminescencyjną, 
wyniki testów powinny zostać udostępnione na żądanie zamawiającego. 
Moduły powinny przejść pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez odpowiednie 
akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym raportem 
Moduły powinny przejść test na obciążenie 58000Pa - wymagany dokument poświadczający wynik 
testu 
Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP67 
Parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać odpowiednie wymagania norm. 
1.5.4.3. Inwertery. 
Połączenie od falownika do rozdzielnic wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 
Po kompletnym montażu instalacji fotowoltaicznej należy wykonać jej konfigurację poprzez 
sparametryzowanie inwerterów oraz jej uruchomienie.  
Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy 
falownik trójfazowy o mocy 15 kW, który wyposażony zostanie w wyłączniki mocy DC. Inwerter 
powinien umożliwiać komunikację w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.  
Gwarancja produktowa powinna być co najmniej na 5 lat.: 
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109 
1.5.4.4. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
· zachowanie odległości izolacyjnych, 
· izolacja robocza, 
· samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym 
1.5.4.5. Ochrona przepięciowa. 
W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony 
przeciwprzepię zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
1.5.4.6. Ochrona przetężeniowa. 
Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację 
zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o parametrach zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
1.5.4.7. Konstrukcja nośna. 
Do mocowania paneli PV należy zastosować konstrukcje systemowe, dostosowane do 
rodzaju dachui obciążenia, posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 



1.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale 
„Wymagania ogólne wykonania robót”. 
1.6.2. Czynności kontrolne etapowe 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz 
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 
- pomiar rezystancji izolacji 
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
1.6.3. Czynności kontrolne końcowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacją techniczną oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 
- jakość wykonania instalacji elektrycznych, 
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- spełnienie przez instalacje elektryczne wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. 
1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
dot. Robót budowlanych w rozdziale „Wymagania ogólne wykonania robót”. 
Jednostki obmiarowe: 
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej, itp. 
jest metr 
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej jest szt. 
- pozycja wykonanego i odebranego zestawu elementów wyceny kosztorysowej jest kpl. 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale 
„Wymagania ogólne wykonania robót”. 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie rur i kabli w 
ziemi, układanie rur i przewodów pod tynkiem, itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną 
i obowiązującymi przepisami 
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 
3) Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla robót elektrycznych) 
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w 
instalacji 
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainst. urządzeń elektrycznych. 



1.9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w rozdziale „Wymagania ogólne wykonania robót”. 
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta będzie pełnym 
wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie i zamontowanie wszystkich materiałów użytych 
do budowy instalacji elektrycznej objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i  
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaż całej instalacji 
- wykonanie badań i pomiarów 
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości 
wykonanych robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i 
urządzeń. 
Po zakończeniu robót Wykonawca: 
a) opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą, 
b) opracuje wnioski zgłoszenia mikroinstalacji do operatora sieci dla wszystkich instalacji 
fotowoltaicznych, 
c) skompletuje dokumenty techniczne z tym związane i przekaże je Zamawiającemu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5.2. Polskie normy 
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych. 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych -Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1) 
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja. 
PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy – Cześć 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 
PN-EN 50150:2002/Ap1:2005 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
rozdzielczych. 
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-HD 60364-1::2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 



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. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 6: Sprawdzanie. 
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 
PN-IEC 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inst. bezpieczeństwa. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 


