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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 

pomieszczeń sanitarnych w Budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul Jackowskiego 18, Segment D.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zaleceniami i instrukcją 

wbudowania, akceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez 

producenta. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór inwestycyjny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji projektowej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektanta.  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi na miejscu i upewnić się, że zapewniają 

one możliwość wykonania prac. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

       Zastosowanymi materiałami są: 

 - piasek 

 - zaprawy tynkarskie, murarskie 

 - wełna mineralna 

 - farby emulsyjne lateksowe 

 - gips szpachlowy 

 - klej do płytek 

 - płytki podłogowe i ścienne 
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 - grunt pod izolacje 

 - izolacje 

 - elementy kamienne 

 - folia w płynie 

 - konstrukcja pod blaty, 

 - drzwi,  

 - płyty stg z profilami.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Materiał jest dostarczany w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem, bądź 

zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty rozbiórkowe 

Szczególną ostrożność należy zachować podczas demontażu. Należy zabezpieczyć teren prac przed dostępem 

osób postronnych.  

 

5.2. Okładziny ścian i sufitów  

  Przed każdą warstwą okładzin (tynki, szpachlowanie, płytki, malowanie) należy zagruntować podłoże. 

 Tynki cementowo-wapienne nakładane 3 razy: obrzutka, narzut i gładź. 

Nie wolno przyklejać płytek bez uprzednio nałożonego kleju zarówno na podłoże jaki i na płytkę. Wymieszany 

klej musi być wykorzystany w czasie określonym przez producenta. 

Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-81914:1998 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
 

5.3. Podłoża i posadzki. 

 Podłoża betonowe i warstwy wyrównawcze układać z mieszanki gotowej lub przygotowanej na terenie 

budowy. Tolerancja 5 mm na łacie 2 m. 

Folie w płynie wykonywać jako 2 warstwowe wraz z narożnikami i taśmami narożnikowymi, 

Pod każdy rodzaj posadzek należy zastosować odpowiednie co do rodzaju posadzki grunty. 

   Płytki o klasie ścieralności PEI minimum IV, nasiąkliwości do 3%, antypoślizgowe klasy minimum R10, odporne 

 na zaplamienia i chemikalia kolor zgodny z projektem.  

Nie wolno przyklejać płytek bez uprzednio nałożonego kleju zarówno na podłoże jaki i na płytkę 

 

5.4.  Stolarka  

Montaż drzwi wewnętrznych wykonać po robotach mokrych, tak aby drzwi nie nasiąknęły wilgocią i nie były 

narażone na porysowania.  

 

5.5.  Ścianki i okładziny STG 

Stosować profile stalowe U, C, UD i przyścienne. W ściankach wełna mineralna gęstości min 80kg/m3. 
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Płyta GKI (wodoodporna 12,5 mm). Profile ścienne pionowe co 40 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót   ponosi Wykonawca. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99 z 1998r) .  

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót, wad i nieprawidłowości wykonawczych Zamawiający ustali 

zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe 

lub wymianę na nowe wadliwie wykonanych urządzeń Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

określonym w umowie. 

 
 
8.  NORMY ZWIĄZANE 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-1028Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity. Klasyfikacja. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST0 00.00 

Wymagania ogólne  
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV –  45213150-9 
 
 
 
 
 

1.         WSTĘP 
 

1.1.          Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę. 

STWiOR określa wspólne dla wszystkich  elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykonywanych w ramach realizacji  robót budowlanych – branża sanitarna dla zadania: 

REMONT SANITARIATÓW BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO, SEGMENT D 

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18  

Adres inwestycji:   

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 

 

Zamawiający: 

Powiat Poznański 

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 

 
1.2.        Zakres stosowania 

STWiOR stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  

określonym w pkt 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno 
- materiałowych, określonych w projekcie wykonawczym. 

 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie wykonawczym, 
nie unieważnia STWiOR. 

 
1.3.          Zakres robót objętych STWiOR  

   W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi: 
wykonanie remontu instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji 

 
1.4. Dokumentacja projektowa i dokumenty uzupełniające 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz 
dokumentację projektową i komplet ST. 

  

1.5. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne.  
 

1.6. Bezpieczeństwo na terenie budowy 
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Po przekazaniu terenu terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo 
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o 
prowadzonych robotach budowlanych. 

 
 

1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, 
Wykonawca, wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, podejmie natychmiastowe działanie w celu 
rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 

 
 

1.8. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania 
robót. 

• Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed 
zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również  
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

•  Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; 
wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

• Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc na placu budowy 
i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych 
władz. 

•       Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 

• W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na terenieu 
budowy, jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze 
śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie 
koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

• Na koniec pracy każdego dnia należy posprzątać, a prace powodujące hałas należy wykonywać poza 
godzinami pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu, oraz w dni wolne od pracy. 

 
 

1.9. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z prawem budowlanym. 
Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie zastosowane materiały. 

 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych.  

b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy 
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej.  
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d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiOR nie podano wymagań technicznych dla 
materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne 
niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

 
2.2. Kontrola materiałów 

a) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, STWiOR, instrukcji i wytycznych, dotyczą ich 
aktualnego wydania. 

b)  Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 
Aprobatami Technicznymi. 

 
2.3. Przechowywanie materiałów 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie budowy lub na terenie bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być, po zakończeniu 

robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu,  bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio 
uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót. 

 

3.  SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inspektora nadzoru. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy w terminie przewidzianym 
umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

             

Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie 
projektami i rysunkami roboczymi i wymaganiami STWiOR. 
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Uwagi ogólne 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta.  

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

 
6.  ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 

trwania Umowy. 

 
6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia. W wypadku 
stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy.  

 
6.3. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Zamawiający powoła komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 
    wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• projekt powykonawczy 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi  Normami oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową  

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

 końcowego robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11 
 

  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 01.00 

INSTALACJA WODOCI ĄGOWA  
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45216121-8, 45330000-9 
                                      

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji inwestycji: 
 

REMONT SANITARIATÓW BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO, SEGMENT D 

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18  

  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

Instalacja wodociągowa 

• prace demontażowe  

• montaż przewodów z rur miedzianych o połączeniach lutowanych 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż armatury zwrotnej 

• montaż armatury czerpalnej 

• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową. 
 

Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania  
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za 
użytkową. 

 
Wodomierz – urządzenie pomiarowe 
Podgrzewacz wody – urządzenie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do 
punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 
Zasuwa – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociągu. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
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Filtr mechaniczny – urządzenie służące do zatrzymania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych 
unoszonych w strumieniu wody. 
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Kształtki – są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i urządzeniami. 
Kompensator – element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 

   Reduktor ciśnienia – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia wody.      
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.0.     MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”   

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej  
 

• rury miedziane 
 deklaracja zgodności z PN-EN 1057:1999 

• łączniki miedziane 
 deklaracja zgodności z PN-EN 1254-1:2002(U) 

• lut miękki Sn97Cu3 
 wg DIN 1707 

• zawory regulacyjne i odcinające kulowe  
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
znak CE 

• zawory czerpalne ze złączką do węża 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 

maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
znak CE 

• baterie umywalkowe mieszaczowe stojące na podczerwień 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bar 

zalecane ciśnienie robocze 1 ÷ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80°C 
atest higieniczny PZH 
znak CE 

• baterie zlewozmywakowe 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bar 

zalecane ciśnienie robocze 1 ÷ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80°C 
atest higieniczny PZH 
znak CE 

• system spłukiwania do misek ustępowych ręcznie 
deklaracja zgodności 

• system spłukiwaniia dla pisuarów uruchamiany na podczerwień 
deklaracja zgodności 

• podparcia stałe 
deklaracja zgodności 

• podparcia przesuwne 
deklaracja zgodności 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów w opakowaniach fabrycznych. 
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Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w 
stosach o wysokości do 0,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 
większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na 
podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. 

4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym. 
Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w 
czasie transportu.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

 
5.3. Montaż instalacji 

5.3.1. Montaż przewodów 
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Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić 
ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3o/o w kierunku odbiornika. 
W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane 
są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane  
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. 
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji. 
Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
 -  dla rur średnicy do 40 mm  - 30 mm 
 -  dla rur średnicy ponad 40 mm  - 50 mm 

5.3.2. Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń 
cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniższych tabelach. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej 

 
Materiał 

Średnica nominalna 
rury 

Przewód montowany 

pionowo1) inaczej 

m m 

1 2 3 4 

 
 
Miedź – złącza lutowane 
kapilarnie: 
 
Miedź – złącza zaciskowe 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 

DN 22 2,6 2,0 

DN 28 2,9 2,2 

DN 35 3,5 2,7 

DN 42 3,9 3,0 

DN 54 4,6 3,5 

DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

DN 88,9 6,1 4,7 
1)

  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 

5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji osadzonej 
w warstwach podłoża podłogi. 
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Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 
5.3.4. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.3.5. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 
Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Baterie mieszaczowe  umywalek należy montować bezpośrednio na przyborach. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
5.3.6. Instalacje z rur miedzianych 

Cięcie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali. 
Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krążkowa zapewniająca spełnienie podstawowego 
wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 
Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: 

- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego 
- kalibrowanie końca rury, zwłaszcza rury miękkiej (w stanie rekrystalizowanym).  

Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonywane jest wyłącznie metodą kapilarnego 
połączenia kielichowego (lutowanie miękkie). Oznacza to, że szczelina między łączonymi elementami 
musi być równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. 

Lutowanie miękkie prowadzone jest przy temperaturze poniżej 450°C przy zastosowaniu spoiw (lutów) 
spełniających nie tylko wymogi wytrzymałości złącza, ale również wymagania higieniczne instalacji wody 
pitnej. 
Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: 

- nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, 
- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio przed 

czynnością właściwego lutowania, 
- nakładanie topnika tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca, 
- kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza 
- usunięcie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego lutowania. 

Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub instrukcja 
producenta. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane, 
b) przed pomalowaniem elementów i nałożeniem otuliny, 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania oraz dokonaniu regulacji, 
d) w okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie armatury 
Badanie obejmuje: 
- typu armatury,  
- prawidłowości umieszczenia,  
- wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, miejsc i sposobu 
wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 

6.3.3. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic  
i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy sprawdzać przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór.  
Sprawdzeniu podlegają też: 
- rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych,  
- spadki przewodów,  
- przejścia przewodów przez ściany i stropy,  
- odległości przewodów względem siebie,  
- odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie,  
- prawidłowość łączenia przewodów. 

6.3.4. Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przystąpieniem 
do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C), przed rozpoczęciem badania, instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

           Próby ciśnieniowe instalacji z rur miedzianych 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji  
i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz 
nie mniej niż 10 bar.  
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia 
izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 

6.3.5. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
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Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
7.1. Kontrola międzyoperacyjna  

Kontrole międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 
Kontrole międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 
Kontrole międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; – 

zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 

wewnętrznej instalacji. 
 

7.2. Odbiór końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.  

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami; 

c) obmiary powykonawcze; 
d) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
e) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację; 
f) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
g) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
h) instrukcję obsługi instalacji. 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw; 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
d) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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8.0      PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1717:2003 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 

nominalna ½”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.  Ogólne wymagania 
techniczne. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

• Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa – 1994. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wyd. COBRTI INSTAL , 
lipiec 2003r. 
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 – wyd. COBRTI INSTAL, czerwiec 
2001r. 
 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 02.00 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45213150-9, 45330000-9 
 

1.0. WSTĘP 

1.1.      Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących realizacji inwestycji:  

REMONT SANITARIATÓW BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO, SEGMENT D  

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18  

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót w punkcie 1. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót - Instalacja kanalizacji:  

• prace demontazowe 

• montaż przewodów odpływowych z rur PVC 

• montaż podejść z rur PVC  

• montaż rur wywiewnych z PVC 

• montaż zaworów napowietrzających 

• montaż syfonów z PVC 

• montaż stelaży dla WC, pisuarów 

• montaż umywalek z otworem  

• montaż misek ustępowych na stelażu 

• montaż pisuarów 

• montaż zlewozmywaków 

• montaż wpustów podłogowych  
 

1.4.        Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
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Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo 
-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) 
oraz wyrównywania ciśnienia. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu 
jego oczyszczenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.0.     MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1.     Materiały do wykonania instalacji kanalizacji  
 

• rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, łączone na uszczelki gumowe  
znak CE 

• rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, łączone na uszczelki gumowe  
znak CE 

• kształtki kanalizacyjne z PVC  
znak CE 

• rury wywiewne z PVC 
znak CE 

• umywalki z otworem podblatowa 
atest higieniczny PZH, znak CE 

• zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem 
atest higieniczny PZH, znak CE  

• wpusty podłogowe  
znak CE 

• syfony rurowe do umywalek z PVC i syfony dla zlewozmywaków 
znak CE 

• miski ustępowe wraz ze stelażem 
atest higieniczny PZH, znak CE 

• pisuary wraz ze stelażem 
atest higieniczny PZH, znak CE 

2.2.     Składowanie materiałów 

Materiały tworzywowe 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w 
stosach o wysokości do 1,5 m. 
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Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 
większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym 
opakowaniu. 

Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach 
drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

 Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec. 
 

Uszczelki do łączenia rur 

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z 
dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. 

 

Smar 

Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w 
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 

 
3.0     SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. 
 

4.0.    TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Rury kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w 
czasie transportu.  
 

5.0.     WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne”. 
 

5.2.     Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

 
5.3.        Montaż instalacji 
5.3.1.     Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą: 

- dla przewodu średnicy 100 mm – 2,0% 
- dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5% 

 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów 
przewodów. 
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Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 
ścieków.  

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 
Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego 
ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w 
przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 

rozwarcia nie większym niż 45° 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub 
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. 
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na 
każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 
 
Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie 
papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. 
Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 

5.3.2.     Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż  
5.3.3.     Tuleje ochronne 

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym 
przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

c) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
d) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.3.4     Montaż przyborów sanitarnych 

Zlewozmywaki i umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie. 
Miski ustępowe i pisuary należy mocować do zabudowy podtynkowej, w sposób zapewniający łatwy 
demontaż i właściwe ich użytkowanie. 
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami  
(wg PN-81/B-10700.01). 

5.3.5      Instalacja z rur PVC 

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. 
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Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy pamiętać o 
zachowaniu kąta prostego. 
Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze 
skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, 
nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby 
zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha. 
Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i 
zaznaczyć miejsce styku „bosego” końca z kielichem. 
Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. 
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a 
tym samym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. 

 

6.0.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
6.2.     Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.3.     Kontrola jakości robót instalacyjnych 
6.3.1.  Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 

 
6.3.2.  Badanie przyborów sanitarnych 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości od 
elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z przewodami, rozmiary i ich 
dostępność. 

 

6.3.3.   Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny 
zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.  
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez 
oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów 
przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 
względem innych przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

 

6.3.4.     Badania szczelności 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

• powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed 
zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia; 

• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 

• pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą. 
 

7.0.     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
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7.1.     Kontrola międzyoperacyjna robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Kontrole międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 
 
Kontrole międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 
Kontrole międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo, w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, w przypadku odcinka, 
  poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem. 

 
7.2.     Odbiór końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

- zakończono wszystkie roboty; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na   

poprawność eksploatacji instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
   i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy) 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których    

wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcje obsługi urządzeń 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w  odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami. 
 

8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-B-01707:1992                         Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

      PN-EN 1610:2002              Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
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• Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa – 1994. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 opracowane przez COBRTI 
INSTAL – sierpień 2003r 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta. 
 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 03.00 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ELEMENTY WENTYL ACJI MECHANICZNEJ 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45213150-9, 45331100-7, 45331210-1 
 

1.0.     WSTĘP 

1.1.     Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji c.o. oraz elementów instalacji wentylacji mechanicznej, przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  

REMONT SANITARIATÓW BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO, SEGMENT D 

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18  

1.2.    Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

• prace demontażowe 

• montaż przewodów z rur miedzianych o połączeniach lutowanych 

• montaż grzejników płytowych z głowicami termostatycznymi 

• montaż armatury 

• montaż odpowietrzników 

• montaż wentylatorów łazienkowych 

• montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych w systemie spiro 

• montaż kratek 

• rozruch i regulacja instalacji 

• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 
 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”. 

• Pojęcia ogólne 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za 
pomocą czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. 

Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów (źródło ciepła) 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia lub węzeł cieplny. 
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Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody. 

Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody. 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której krążenie 
wody, wywołane jest pracą pompy. 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej 
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 
określonych granicach. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny 
osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
 
2.0. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i elementów wentylacji mechanicznej  

• rury miedziane 
 deklaracja zgodności z PN-EN 1057:1999 

• łączniki miedziane 
 deklaracja zgodności z PN-EN 1254-1:2002(U) 

• lut miękki Sn97Cu3 
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 wg DIN 1707 

• grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym  
        ciśnienie próbne 1,3 MPa 
 maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 

 maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE  

• głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury 
znak CE 

• zawory powrotne kątowe i proste 
 maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 

 maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE  

• odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 

maksymalna temperatura robocza 110°C 
znak CE 

• kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-
89/H-92125, klasa szczelności A wg PN-B-76001:1996 
punkty stałe 
deklaracja zgodności 

• podparcia przesuwne 
deklaracja zgodności 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury miedziane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.  
3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”.  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót oraz spawarką 300 A. 

4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. 
Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
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Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w 
czasie transportu.  
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

 
5.3. Montaż instalacji c.o. i elementów wentylacji mechanicznej 

5.3.1.     Montaż rurociągów c.o. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez 
spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest 
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 

8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej 
(dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony 
pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 

 

5.3.2.     Podpory 

  Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z dokumentacją projektową. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez 
akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
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wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniższych tabelach. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej 

 
Materiał 

Średnica nominalna 
rury 

Przewód montowany 

pionowo
1) 

inaczej 

m m 

1 2 3 4 

 
 
Miedź – złącza lutowane 
kapilarnie: 
 
Miedź – złącza zaciskowe 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 

DN 22 2,6 2,0 

DN 28 2,9 2,2 

DN 35 3,5 2,7 

DN 42 3,9 3,0 

DN 54 4,6 3,5 

DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

DN 88,9 6,1 4,7 
1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 

5.3.3.     Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji osadzonej 
w warstwach podłoża podłogi. 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 

5.3.4.     Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około  
5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie 
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien 
być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.3.5.     Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

5.3.6.    Montaż armatury 
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Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 

5.3.7. Instalacje z rur miedzianych 

Cięcie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali. 
Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krążkowa zapewniająca spełnienie podstawowego 
wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 
Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: 

- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego 
- kalibrowanie końca rury, zwłaszcza rury miękkiej (w stanie rekrystalizowanym).  
-  

Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonywane jest wyłącznie metodą kapilarnego 
połączenia kielichowego (lutowanie miękkie). Oznacza to, że szczelina między łączonymi elementami 
musi być równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. 

Lutowanie miękkie prowadzone jest przy temperaturze poniżej 450°C przy zastosowaniu spoiw (lutów) 
spełniających nie tylko wymogi wytrzymałości złącza, ale również wymagania higieniczne instalacji wody 
pitnej. 
Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: 

- nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, 
- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio przed 

czynnością właściwego lutowania, 
- nakładanie topnika tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca, 
- kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza, 
- usunięcie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego lutowania. 

 
Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub instrukcja 
producenta. 

5.3.8. Montaż przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów . 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.  
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

5.3.9. Kratki wentylacyjne 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
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Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy), mających zakłócający  wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: 

- zgniatać tych przewodów 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

 
Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki, wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej.  

5.3.10. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
6.2.    Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.3.      Kontrola jakości robót 

6.3.1.   Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów    

przez przegrody budowlane 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

 

6.3.2.     Badanie odbiorników ciepła 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, umieszczenie 
zaworów odcinających i ich dostępność. 
 

6.3.3.     Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy sprawdzić przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, połączenia 
spawane: sprawdzenie rodzaju spawania, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich 
położenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie 
przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych 
obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów 
względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 
przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich średnic. 
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6.3.4.     Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, 
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację 
wskazań. 
 

6.3.5.     Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przystąpieniem 
do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania, instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 

6.3.6. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 

6.3.7. Badanie działania w ruchu 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być uwzględnione w 
protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto 
należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią 
i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku, 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

pomiaru ±0,5°C – w przypadku ogrzewania wodnego, 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i 
powrotnym, 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a 
przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru 
od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 
m, 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 

dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po 
uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia 
czujnika przyrządu. 
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Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i 
nie wyższej niż +60, 

b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 
wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 

odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ±1°C 
- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu 

- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka 

temperatury ±1°C. 
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza 

- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych 
rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w 
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w 

granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia 
- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu 

   

 W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 
wody przez piony i grzejniki, 

- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 
wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 
usunąć te przyczyny. 

 
7.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”. 
 

7.1. Kontrola międzyoperacyjna robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej i wentylacji 

Kontrole międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 
Kontrole międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 
Kontrole międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo, w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie 
zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

- wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej. 

 
7.2. Odbiór końcowy instalacji ogrzewczej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
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- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie 

na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne); 

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną i przepisami; 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację; 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
- instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe. 
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania. 
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych. 

PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynków  - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . 
Własności mechaniczne 
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PN-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne. 

• Inne dokumenty  

Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i 
projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wyd. PKTSGGiK 1996 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 – wyd. COBRTI INSTAL, maj 
2003r. 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 04.00 

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH  
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45213150-9 
 
 
 

                           
1.0.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnych dla instalacji rurowych: c.o.  i  wodociągowej, przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  

 

REMONT SANITARIATÓW BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO, SEGMENT D 

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”  

• Pojęcia ogólne 

Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowiednio 
małym współczynniku przewodzenia ciepła. 

Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej, chroniąca izolację właściwą przed niekorzystnymi 
wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia). 

 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”.  
 

2.0.     MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.  
 

2.1.     Materiały do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych 

• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej lub poliuretanowej 
współczynnik przewodzenia ciepła 

 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 

 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
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temperatura pracy od -80° do +95°C 

 odporność na dyfuzje pary wodnej µ ≥ 3500÷14000 (wg DIN 52615) 
 znak CE 

klasyfikacja ogniowa ITB 

• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  
 znak CE 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną. 
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, 
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 

3.0.    SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. 
 

4.0.     TRANSPORT 

Warunki ogólne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 

5.0.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne”. 
 

5.2.     Rozpoczęcie robót 

Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
powyższych robót protokołem odbioru. 

5.3.     Montaż izolacji 

Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia. 
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.  
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami, tłuszczem itd., oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i 
pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. 
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  
Należy zwracać uwagę na narzędzia: noże i wykrojniki powinny być ostre, klej powinien być świeży, a 
pędzle czyste. 
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy 
materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie cienką 
warstwę kleju z dwóch stron. 
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania.  
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Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2.     Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 
6.3.     Kontrola jakości robót 

6.3.1   Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed 
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

6.3.2. Badanie izolacji 

Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją projektową  
i Specyfikacją Techniczną, co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
 

7.1.      Kontrola międzyoperacyjna robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 

Kontrole międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 
Kontrole międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 
 
Kontrole międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- prowadzenie przewodów instalacji, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 
 

7.2.     Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 

Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

- zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

- potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym i przepisami; 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

izolację. 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym; 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 

8.0.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOD GŁÓWNY CPV 45210000-2 

Roboty budowlane w zakresie budynków 
 

Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej 
Montaż rozdzielnic elektrycznych 

 
Kod CPV 45310000-3 

STE 01.01 
 
 
 

 
 
 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 
 

REMONT SANITARIATÓW 

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO - SEGMENT D 

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18 

 
INWESTOR: 
 

POWIAT POZNAŃSKI 
60-509 POZNAŃ, Ul. JACKOWSKIEGO 18 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont sanitariatów - Budynek Starostwa Powiatowego - Segment D 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż 
osprzętu, opraw, rozdzielnic elektrycznych), instalacji połączeń wyrównawczych.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 
1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami, 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 
robotami towarzyszącymi, 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 
dokumentacji, 

• wykonaniem   oznakowania   zgodnego   z   dokumentacją   techniczną   wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów, 

• przeprowadzeniem   wymaganych   prób   i   badań   oraz   potwierdzenie   protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej, 

• kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w 
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy, 

• zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z 
dokumentacją techniczną, 

• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz 
środków wg dokumentacji technicznej, 

• wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy 
poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy 
zawartych w dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat 
do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 

• opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 

• montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzeniem   wymaganych   prób,   badań   i   pomiarów   ze   sporządzeniem protokołów 
kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji, 

• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.  
 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
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• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją projektową, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w 
dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element linii energetycznej do eksploatacji. 

 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia 
tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

• drabinki instalacyjne, 

• koryta i korytka instalacyjne, 

• kanały i listwy instalacyjne, 

• rury instalacyjne, 

• kanały podłogowe, 

• systemy mocujące, 

• puszki elektroinstalacyjne, 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
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Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła, a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Kucie kucie bruzd i wnęk, 

• Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

• Montażu uchwytów do rur i przewodów, 

• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

• Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne 
(pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji 
wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca 
wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany 
napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie 
wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do 
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w 
zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może 
się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej 
pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia 
np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp 
posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 
przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym 
znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na 
których może się pojawić niebezpieczne napięcie, np. na pancerzu metalowym kabla. 
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Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub 
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany 
poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z 
ziemią). 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią 
instalację. 
Może występować jako uziemienie: 

• ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 

• robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
iskiernikowego), nie można stosować go w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej 
oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-
100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami 
wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie 
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• dokumentacja projektowa,  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza.  
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
CPV 45311100-1   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej.  
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości  materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń 
elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub 
specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, które mogą być wykorzystane w 
praktyce 
 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów 
mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 
minimalnego 1,5 mm². 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach 
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych 
albo metalowe, głównie stalowe. Zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 



48 
 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z 
tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z 
tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur 
gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 
średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane 
mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich         (sztywnych): od ø 13 do 42 mm, średnice 
typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, 
wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów, np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane, 
głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo-
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia, puszki muszą spełniać następujące wymagania, co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 
70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa - dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 
podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 
izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
2.2.4.1. Gniazda   wtykowe   ogólnego   przeznaczenia   do   montażu   w   instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia 
styku ochronnego oraz neutralnego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co 
najmniej: 

• dobór opraw i źródeł światła, 

• plan rozmieszczenia opraw, 

• rysunki sposobu mocowania opraw, 

• plan instalacji zasilającej oprawy, 

• obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

• zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków 
środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 
II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm

2
, a napięcie izolacji nie może być 

mniejsze od 750 V, jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
 
2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatów 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji 
elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem 
łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień 
ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie 
rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę 
instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) 
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. 
Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty 
składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia 
obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych 
materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia 
transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane 
pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, 
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce 
mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
 
2.2.7. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację 
powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany 
przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek 
nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy 
pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji 
producenta. 
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable 
czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchcordy o określonych długościach. 
 
2.2.8. Elementy mocujące rozdzielnice 
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Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu: 

• zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

• osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane 
w obudowie), 

• przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 
 
2.2.9. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są 
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia.  
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane. 
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
metalowych. 
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed 
niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość 
ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów 
użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie 
gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
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Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 
dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty   winny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem,   wymaganiami   SST   oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
5.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów 
poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w 
sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy 
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica    znamionowa    rury (mm) 
18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości,  aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

• przed   zainstalowaniem   należy   w   puszce   wyciąć   wymaganą   liczbę   otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, 

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 
wciągania kabli i przewodów, wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania 
kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 



52 
 

5.2.2. Montaż    opraw    oświetleniowych    i    sprzętu    instalacyjnego,    urządzeń    i odbiorników energii 
elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-
fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 
do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
5.2.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając 
je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 
stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
5.2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi 
innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzając 
je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 
stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót polegają na sprawdzeniu: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

• pomiarach rezystancji izolacji, 

• napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

• działania   przyrządów   kontrolno-pomiarowych    i    rejestrujących   (liczniki  energii elektrycznej), 

• działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

• stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

• stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

• stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

• stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

• stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 

• schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 

• stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

• sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

• poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montażu, 

• poprawności     wykonania     i     zabezpieczenia     połączeń     śrubowych     instalacji piorunochronnych i 
uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

• pomiarach    rezystancji    instalacji    lub    jej    elementów,    zgodnie    z   zasadami przeprowadzania badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym, np. metodą techniczną przy użyciu 
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej, np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
7.2.1. Odbiór międzyoperacyjny. 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń 
i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, 
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp, 

• wykonanie i montaż konstrukcji, 

• ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do 
stosowania aparaturą, 

• ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 

• obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

• instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne, 

• przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, 
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów, np. zasypanie 
fundamentów wraz z uziomem fundamentowym, 

• montaż koryt, drabinek, wsporników. 
7.2.2. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i 
zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

• izolacji torów głównych, 

• izolacji torów pomocniczych, 

• działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

• działania mechanicznego łączników, blokad itp., 

• instalacji ochronnej. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
8.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
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 60364-4-46:1999 
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. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
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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 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
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 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/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 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 
ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
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PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 
1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 
użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i 
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 
instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 
instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 
Rozdzielnice   i   sterownice   niskonapięciowe.   Ochrona   przed   porażeniem   prądem 
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elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-EN 50300:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic 
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
PN-EN 50164-1:2002 (U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
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 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
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 urządzeń przetwarzania danych. 
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 61024-1:2001/ Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, 
konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 
Ochrona   przed   piorunowym   impulsem   elektromagnetycznym   (LEMP). Część   2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 
Ochrona przed piorunowym  impulsem elektromagnetycznym.  Część 3.  Wymagania dotyczące urządzeń do 
ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. 
PN-EN 61663-2:2002 (U) 
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Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 
Ograniczniki przepięć.  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepięć do sieci prądu przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 
Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 
przemiennego. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-IEC 60050(604):1999 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii 
elektrycznej - Eksploatacja. 
PN-EN 62271-200:2005 (U) 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w 
osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie. 
N SEP-E-0004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-06401.01 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-06401.02 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
PN-90/E-06401.03 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.04 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.05 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.06 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 
PN-EN 61330:2001 
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie. 
PN-IEC 742+A1:1997 
Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania. 
PN-86/E-04070.15 
Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym. 
PN-86/E-06041 
Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe. 
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 
Transformatory. Wymagania ogólne. 
PN-IEC 60076-8:2002 
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Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania. 
PN-IEC 60354:1999 
Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych. 
PN-EN 60726:2003 (U) 
Transformatory suche. 
PN-69/E-04070 
Transformatory. Metody badań. 
PN-81/E-04070.00 
Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny. 
PN-81/E-04070.01 
Transformatory. Metody badań. Badanie oleju. 
PN-81/E-04070.01/Az1:2001 
Transformatory. Metody badań. Badanie oleju (Zmiana Az1). 
PN-EN 61558-1:2000 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 61558-1:2006 (U) 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń podobnych - Część 1: 
Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 61558-2-6:2000 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Szczegółowe wymagania dotyczące 
transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego stosowania. 
PN-EN 61558-2-23:2003 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Część 2-23: Szczegółowe 
wymagania dotyczące transformatorów stosowanych na placach budów. 
PN-EN 62041:2005 (U) 
Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne urządzenia. Wymagania EMC. 
PN-HD 605 S1:2002 (U) 
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań. 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) 
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3). 
PN-HD 621 S1:2003 (U) 
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej. 
8.2. lnne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB - 2005 r. 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999 

 


