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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonaniainstalacji elektrycznej wewnętrznej, sieci LAN, instalacji TV-SAT i 
oświetlenia terenu budynku użyteczności kulturalno-społecznej z  dwustanowiskowych 
kanałem dla OSP Kozów w m. Kozów gm. Smyków. 
1 .2. Zakres stosowania STWiOR 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3 Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robot 
objętych specyfikacjami technicznymi. 
1.4 Podstawowe określenia 
Ilekroć w STWiOR jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 
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- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
określenia zawarte w niniejszej STWiOR zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane 
-tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z późniejszymi zmianami. 
 
2. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
zdokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi.Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa kompletySTWiOR. 
2.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Stwor. 
Dokumentacja projektowa, STWiOR ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym w nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
a o ich wykryciu winien być powiadomiony Inspektor nadzoru który dokona odpowiednich 
zmian. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja 
projektową iSTWiOR. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe zuwzględnieniem odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budynku rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające jak : ogrodzenie, 
oświetlenie ,znaki ostrzegawcze, dozorców itp. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że został 
włączony w cenę umowną. 
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie trwania 
kontraktu. 
2.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zapewnienia 
iutrzymania w gotowości sprzętu przeciwpożarowego . 
Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poż. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu ipod jego poziomem. 
W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie 
izabezpieczenie przed uszkodzeniem. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią 
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
prac wwarunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia . 
Wykonawca zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną oraz niezbędny do 
wykonania prac sprawny sprzęt mechaniczny. 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
isamorządowej, które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw iprzepisów podczas prowadzenia robót. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. 
 
3. Materiały  
3.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i zakupu 
materiałów i urządzeń zabudowywanych w budynku. 
Inspektor nadzoru winien otrzymywać cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych 
materiałów iurządzeń. Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi 
Normami i certyfikatami technicznymi jakości wyrobu. 
3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli Inspektora 
nadzoru. 
3.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR lub programie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt winien być sprawny 
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robót. 
 
5. Transport  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i 
urządzeń. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości 
wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu wykonania robót 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych wraz z kwalifikacjami personelu 
- system proponowanej kontroli jakości 
- wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową 
- sposób gromadzenia danych pomiarowych 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiarów elektrycznych po sporządzeniu 
raportów przedstawione zostaną Inspektorowi nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli. Z chwilą stwierdzenia niewiarygodności jakości wykonanych oględzin lub pomiarów 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium badań 
niezgodnych parametrów materiałów i urządzeń. Koszty badań zlecone przez Inspektora 
nadzoru pokryje Wykonawca o ile okażą się niezgodne z danymi przedstawionymi przez 
Wykonawcę. 
6.3 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające znak 
bezpieczeństwa oraz jakość określoną Polskimi Normami znajdującymi się w wykazie 
wyrobów . 
Jakikolwiek materiały lub urządzenia nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone. 
 
7. Dokumenty budowy  
 
7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę wokresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót 
zgodnie z cytowanym wyżej przepisem. 
7.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów prac. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych wkosztorysie . 
7.3 Dokumenty budowy 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania placu budowy 
- umowy cywilno prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły narad i ustaleń 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego. 
 
8. Obmiar robót  
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje 
Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 
dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym okresie zawartym w umowie. 
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9. Odbiór robót  
9.1Rodzaje odbioru robót 
- odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 
9.2 Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych prac oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym. 
Jakość oraz ilość wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporządzając protokół który 
stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
9.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru 
końcowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do 
zakresu ijakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego po 
przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów. ( wspomnianych wcześniej) 
9.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
które ujawnią się w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4. 
 
10. Podstawa płatno ści 
10.1 Ustalenia ogólne 
Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego a warunki 
płatności zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego 
 

II. ZASILANIE OBIEKTU  
 
Zasilanie budynku odbywać się będzie kablem ziemnym YKY 5*16 mm2 ze złącza kablowo-
pomiarowego  zlokalizowanego w granicy odgrodzenia posesji. 
Całość  prac  przy układaniu kabla wlz-u zasilającego wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. Z uwagi na brak 
docelowej lokalizacji złącza pomiarowego (opracowanie PGE ) w projekcie przewidziano 
orientacyjną  długość wlz-tu złącze ZKP- tablica TE w budynku. 
Projekt przyłącza do sieci PGE i układ pomiarowy wg. oddzielnego opracowania zgodnie               
z warunkami przyłączenia wydanymi przez RE Skarżysko Kamienna. 
 

III. TABLICE TE,T1,TK  
 
Tablice piętrowe TE, T1, TK  służą do zasilania obwodów oświetleniowych i gniazd 
wtykowych 230 V, 400V, oraz do zasilania odbiorników wentylacji. 
Tablica TK /komputerowa/ zasilać będzie wydzielone gniazda DATA do zasilania 
komputerów.  
Tablice wykonać jako wnękowe w typowych obudowach o min IP-30 z izolowanymi 
drzwiczkami . Miejsca usytuowania tablic  pokazano na załączonych w projekcie planach 
instalacji. 
Tablice powinny być wykonane II klasie ochronności z zaciskami PE/N , do montażu 
podtynkowego lub częściowo wpuszczane z możliwością wprowadzania kabli i przewodów 
od dołu lud góry tablicy poprzez płyty przepustowe. 
Obudowa o minimalnej głębokości 110 mm oraz drzwiczki wykonane z blachy stalowej lub 
materiału izolacyjnego powlekane lakierem proszkowym i wypalane , zamykane na zamek 
patentowy. Odporność uderzeniowa IK-09. 
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Tablice wyposażyć w wyłączniki główne, zabezpieczenia poszczególnych obwodów 
wykonane za pomocą rozłączników, wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych .  
W tablicach należy zachować 10% rezerwy miejsca. 
Aparaturę zaciski listew, przewodów oraz kierunków odbiorów ,należy jednoznacznie w 
tablicach oznakować trwałą techniką. 
Tablica TE zawierać będzie główny wyłącznik prądu 3p/80A z wyzwalaczem termicznym 
regulowanym w zakresie 0,63-1 In - zdalnie sterowanym przyciskiem  (przycisk głównego 
wyłącznika zasilania instalować  przy drzwiach wejściowych). Przycisk wyłącznika p.poż 
zabudować w obudowie wnękowej wyposażonej w szybkę do zbicia, przycisk wyposażyć w 
tabliczkę opisową.   
W tablicach umieścić zalaminowane, schematy jednokreskowe projektu powykonawczego. 
Całość tablic należy wykonać zgodnie z PN-EN 60439-3. 
 

IV. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 

Zachować należy następującą kolejność wykonania instalacji elektrycznych: 
- przepusty przez stropy i ściany 
-wykucie bruzd 
-układanie rur oraz przepustów 
- oprzewodowanie budynku – zachować kompatybilność elektromagnetyczną instalacji 
-zainstalowanie opraw oświetleniowych puszek i osprzętu 
-zainstalowanie rozdzielnic oddziałowych 
-wykonanie prób i włączenie napięcia 
-wykonanie pomiarów kontrolnych 
-przekazanie do eksploatacji. 
Przewody elektryczne ,oprawy oświetleniowe, tablice, rozdzielnice, oraz cały osprzęt 
elektryczny winien posiadać certyfikat przydatności do użytkowania na terenie Polski. 
Izolacja przewodów winnabyć nie mniejsza niż 750V. 
Oprawy oświetlenia ogólnego np.:  firmy PXF LIGHTING ( dopuszcza się zastosowanie 
opraw innych producentów  o parametrach nie gorszych z zachowaniem wymaganego 
natężenia oświetlenia). Oświetlenie awaryjne z modułów zainstalowanych w oprawach 
oznaczonych symbolem AW , natomiast ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji ( 
zlokalizowane w komunikacji poziomej i pionowej) w pracy systemu na ciemno. 
Instalacje elektryczne w budynku projektuje się wykonać przewodami typu YDY i YDYp o 
przekrojach w zależności od obciążenia i funkcji obwodu posiadającymi certyfikat i napięcie 
izolacji 750V. 
Przewody układane będą w ciągach instalacyjnych od rozdzielnic do przestrzeni nad 
powieszonym stropem korytarzy, równolegle do instalacji logicznych, z zachowaniem zasad 
kompatybilności elektromagnetycznej. 
Przewody zasilające oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach układać pod tynkiem. 
 

V. INSTALACJE O ŚWIETLENIOWE 
 

Do oświetlenia podstawowego zastosowano oprawy świetlówkowe z energooszczędnymi 
źródłami światła. Opisy poszczególnych opraw podano na rysunkach. 
W pomieszczeniach wilgotnych montować oprawy nastropowe szczelne. 
Obliczenia oświetlenia wykonano w oparciu o program firmowy. Rozmieszczenie opraw 
pokazano na załączonych planach instalacji. 
W projekcie przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia: 
sala świetlicowa – 500 lx 
komunikacja – 150 lx 
garaż – 300 lx 
Sterowanie oświetleniem indywidualne lokalnymi łącznikami. 
Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 3-5X1,5mm2 –750V 
układanymi w tynkiem. 
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Podłączenia obwodów oświetleniowych do tablic wykonać zgodnie ze schematem. 
 

VI. OŚWIETELNIE AWARYJNE  
 

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, bezpieczne zakończenie pracy i opuszczenie 
pomieszczenia przez ludzi po zaniku napięcia projektuje się oprawy awaryjne . Dla potrzeb 
oświetlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego. 
Powyższe oprawy /oznaczono AW / wyposażono w moduł /inwerter/ „przetwornica –
akumulator” o czasie podtrzymania świecenia min. 1 godziny. Oświetlenie awaryjne 
przewiduje się w pomieszczeniach: ciągi komunikacyjne. Oprawy powinny pracować w 
układach „ na jasno”. 
 

VII. INSTALACJE GNIAZD JEDNOFAZOWYCH  
 

Zgodnie z wytycznymi Użytkowników gniazda 1-fazowe 230 V zaprojektowano dla 
zasilania: 
-urządzeń wyposażenia świetlic, 
- urządzeń wyposażenia garażu, 
-obsługi pomieszczeń 
-potrzeb biurowych 
Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 3X2,5mm2 –750V , układanymi pod  
tynkiem . Osprzęt stosować podtynkowy w wykonaniu szczelnym w pomieszczeniach 
wilgotnych -IP-44 /5/  w pozostałych IP-20. W pomieszczeniach świetlic  gniazda montować 
na wysokości gniazd komputerowych. 
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji. Przewody zasilające poszczególne 
rodzaje gniazd podano na schematach instalacji. 
 

VIII. INSTALACJE GNIAZD JEDNOFAZOWYCH DATA  
 

Zgodnie z wytycznymi Użytkowników gniazda 1-fazowe 230 V DATA zasilające komputery 
zaprojektowano w pomieszczeniach świetlic na parterze i piętrze oraz w pomieszczeniu 
biurowym. 
Wydzielone gniazda wtyczkowe DATA 230V komputerowe zasilićz tablicy komputerowej  TK. 
Instalację wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 3*2,5 mm2 p/t. 
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji. Przewody zasilające poszczególne 
rodzaje gniazd podano na schematach instalacji. 
 

IX. INSTALACJE GNIAZD 400V  
 
Instalacja trójfazowa przewiduje  zasilaniew garażu OSP gniazd wtyczkowych  zestawów ZI, 
3L+N+PE 16 A. 
Wszystkie instalowane gniazda winny być wykonane w obudowie izolacyjnej II klasa izolacji  
stopień szczelności IPmin 44 
Instalację wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 5*2,5 mm2 p/t. 
Zasilanie gniazd wykonać z projektowanej rozdzielnicy TE. 

 
 

X. INSTALACJE SIECI LAN  
 

W pomieszczeniu biurowym na ścianie zainstalowany będzie główny punkt rozdziału sieci 
internetowej.  Stanowić go będzie   Router + SWITCH D-Link DES -1008D. Od niego należy 
wyprowadzić obwody internetowe przewodem UTP 4*2*0,5 kat. 6e w tynku do każdego 
gniazda 2* RJ45. Miejsca lokalizacji gniazd pokazano na załączonych planach instalacji. 
Obok montażu SWITCH zabudować gniazdo podtynkowe  230V,AC. 
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Do Routera doprowadzić przewodem YTKSY 2*2*0,5 mm w RVKL 13 mm sygnał sieci 
telefonicznej. 

XI. INSTALACJA TV  
 

Instalację sieci telewizyjnej wykona przewodem koncentrycznym Digital 113 typ. YWDXpek 
75-1,13/4,8 układanym pod tynkiem w rutach RVKL 13 mm. 
Rozdział sygnału  RTV stanowi będzie rozdzielacz 4-wyjściowynp:  VIVANCO 4-01. 
Rozdzielacz zabudować w świetlicy 1 obok SWITCHA. 
Od rozdzielacza do każdego gniazda TV doprowadzić oddzielny przewód. 
Do rozdzielacza doprowadzi przewód od anteny telewizyjnej. 
 

XII. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI  
Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w budynku projektuje się zasilanie 
urządzeńwentylacji (centrali nawiewno-wywiewnej)oraz wentylatorów dachowych. Instalację 
wykonać przewodami typu YDY 3  x 1,5 mm2 zasilanie wentylatorów dachowych oraz YDY 
5*2,5 mm2 centrala wentylacyjna. 
Zasilanie tych urządzeń odbywać się będzie z tablicy TE i T1. 
Podłączenie i rozruch elementów instalacji elektrycznej dla centrali wentylacyjnej powinien 
wykonać gwarant urządzeń. 
 

XIII. INSTALACJA ODGROMOWA  
Jako zwód poziomy na dachu stanowić będzie pokrycie z blachy dachówkowej. Do zwodu na 
dachu przyłączyć zwody na kominkach (wsporniki kotwione) konstrukcje metalowe, 
wywietrzaki dachowe, np. Przewody odprowadzające dFe/Zn 8mm prowadzić w rurach RL 
28 pod tynkiem, w warstwie izolacyjnej elewacji. Zakończyć je złączami kontrolnymi. Złącza 
kontrolne instalować w obudowach izolacyjnych PO 140*140 w warstwie ocieplenia na 
wysokości 1,6 m od poziomu gruntu. Rury i rynny deszczowe (metalowe) łączyć do zwodów 
w dolnym i górnym punkcie typowymi uchwytami. Zwraca się uwagę na odpowiednie ( 
łagodne) przejścia zwodów z dachu na ścianę. Przy odległościach od wejść mniejszych niż 
2m – zwody prowadzić w rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki min 5 mm. 
Jako uziom instalacji odgromowej wykonać otok z bednarki FeZn 30*4mm w wykopie ław 
fundamentowych. Uziomy otokowy łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach 
kontrolnych. Od tej wysokości, do głębokości  0,5 m pod pow. terenu przewód uziomowy 
chronić kątownikiem 40x40x4. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą  PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, 
PN-EN 62305-4, PN-86/E-05003. 
 

XIV. INSTALACJA OCHRONY OD PORA ŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.  
Wszystkie linie zasilające rozdzielnice piętrowe oraz odbiorniki trójfazowe zaprojektowano 
jako 5-cio przewodowe a obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi „ 
N „ i ochronnymi „ PE „.Przewody „ N „ i „ PE „ nie mogą być zabezpieczane ani przerywane. 
Obwody zasilające zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz 
zabezpieczeniami nadprądowymi o wartościach podanych na schemacie. 
Przewód ochronny „ PE „ winien być podłączony do wszystkich bolców ochronnych gniazd 
wtykowych oraz obudów urządzeń tak aby każde urządzenie było chronione przed 
pojawieniem się niebezpiecznego napięcia dotykowego na obudowie. 
Przewód ochronny winien posiadać izolację koloru żółto- zielonego. 
Rezystancja szyny„ PE „ w rozdzielni głównej nie może przekroczyć 5 . 
Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z normą PN-IEC 603642000.-4-41/ 
W budynku projektuje się ponadto układ połączeń wyrównawczych. Wszystkie metalowe 
konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych winny być 
podłączone do głównej szyny wyrównawczej zlokalizowanej obok tablicy głównej .  
W budynku system wyłączenia “ Wyłączenia szybkie w układzie TN-S “ 
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XV. INSTALACJA PRZEPI ĘCIOWA. 
Do ochrony urządzeń elektronicznych pracujących w projektowanym budynku przed 
skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć innych rodzajów / łączeniowych i 
zwarciowych/ zastosowano strefową ochronę przeciwprzepięciową. 
Pierwszy stopień ochrony i drugi stopień ochrony będą stanowiły – ochronniki B+C kategorii 
przepięciowej , poziom ochrony < 1,5 k V, prąd udarowy do 75 k A montowane w tablicy 
rozdzielczej TE. 
 

XVI. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU. 
Projektuje się słupy oświetleniowe parkowe aluminiowe np.: typ. SKPF 3,0/150/60/4,0  
o wysokości 3,0 m, oprawa OPA-1  f-my Rossa  ze źródłem  metalohalogenkowym 70W lub 
innej spełniającej identyczne lub lepsze parametry optyczno-techniczne oraz akceptacji 
Inwestora i Projektanta. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać kablem ziemnym typ. YKYżo 3*4mm. 
Od tablicy TE do wyjścia z budynku kable prowadzić w rurze osłonowej RVS 50 w posadce. 
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik DO 1   4A montować na tabliczce słupowej TB-2 we 
wnęce słupa. 
Oprawy z siecią zasilającą połączyć przewodem kabelkowym YDYżo 3*1,5 mm2 
Projektowane oprawy wykonane są w II klasie ochronności i odporne na zewnętrzne 
działania destrukcyjne.  
Plan sytuacyjny oświetlenia pokazano na planach instalacji załączonych do projektu 
Do załączanie oświetlenia przewidziano zainstalowanie w tablicy TE  układu sterowania  
z zegarem astronomicznym. 
Schemat układu zasilania i sterowania oświetleniem przedstawiono na załączonych do 
projektu planach instalacji.Kabel w wykopie układać  linią falistą z zapasem 1-3% długości, 
kompensującym ewentualne przesunięcie gruntu. Linię kablową prowadzić z zachowaniem 
odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normą N SEP-E-004, PN-76/E-
05125. 
XI. PRZEPISY I NORMY 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 
normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 
wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 
Normy 
PN- IEC- 4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badań w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny. 
PN- 89/E- 06157.01÷03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe. 
PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. 
PN- 90/E- 93003. Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 
PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN- EN- 60598-1:2001 
PN- EN- 60598-2-2:2001 
PN- EN- 60598-2-5÷8:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
Wymagania szczególne 
PN-84/E- 06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych. 
PN- 84/E- 06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej. 
PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe 
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PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
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. 
PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny. 
PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
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 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) 
w instalacjach obiektów budowlanych. 
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- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
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PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 
PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie 
i inne. 
PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach                                                
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
Przewodnik B. Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
Inne dokumenty 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom VInstalacje 
elektryczne 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
 Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
 Prawo Budowlane 
 Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
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