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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu 
„ Modernizacja  mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegającej na remoncie 
zbiornika – komór czerpalnych ścieków centralnego stropu oraz wymianę krat 
mechanicznych z przesyłem na zewnątrz budynku centralnej przepompowni ścieków na 
Oczyszczalni Ścieków centralnego Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej , działka 
nr 491, obręb 19.” 

1.2.Przedmiot i zakres robót. 
„ Remont-wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu centralnej przepompowni 
ścieków - pomieszczenie krat mechanicznych na Oczyszczalni Ścieków w Międzyzdrojach 
przy ul. Nowomyśliwskiej.” 
Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie remontu instalacji elektrycznych, załącznik nr 1 do 4. 
  
Zakres prac obejmuje m. in.: 

• DemontaŜ instalacji wewnętrznej w pomieszczeniu krat mechanicznych od poziomu : 
-6,23 do poziomu  +0,00 

• Instalacje elektryczne oświetleniowe , wersja Ex-przeciwwybuchowe, 
• Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, wersja Ex-przeciwwybuchowe 
• Wykonanie pomiarów. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznych 
obejmuje: 
 

• Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich 
przechowywania, transportu i składowania, 

• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 
• Wymagania dotyczące środków transportu, 
• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 
• Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 
 

1.3. Informacje o terenie budowy 
1.3.1Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 

zbadać ich dostępność; 
• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z połoŜeniem i 

wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu Ŝądania 
dodatkowych opłat. 
 
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. 
Kierownik Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu 
Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy. 
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Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 
- bezpieczeństwo na terenie budowy 
- prowadzenie dziennika budowy 
- kontakty z organami kontroli  

 
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaŜe dane personalne Kierownika 
Robót wraz z kopią uprawnień. 
 
1.3.2. Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 
interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 
1.3.3.Ochrona środowiska 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas 
wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 
 
1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za 
wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień 
Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych 
z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających 
zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w 
szczególności Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć 
pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.3.5.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb 
oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne 
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót.  
 
1.3.6.Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 
muszą być sprawne, posiadać waŜne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewoŜone takimi 
środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy. 

1.4.Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo 
równowaŜne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r., albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w 
punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
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obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

2. WŁAŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
 

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

• posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i 
potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie 
innych wymagań rozporządzenia (rozporządzeń).  

• oznakował wyroby znakiem CE. 
 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. Wszystkie materiały, które nie spełniają 
wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były 
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą 
uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Podczas wykonywania robót montaŜowych instalacji elektrycznych naleŜy stosować 
następujące materiały i wyroby: 
- oprawy przeciwwybuchowe 203- 218 ExN, T8 z modułem awaryjnym A/3h 
- oprawy przeciwwybuchowe 203- 218 ExN, T8 
- łączniki instalacyjne 2-polowy 16A/250 II 2G Ex ed IIC T6 
- łączniki instalacyjne - wtyczka 25V 2P+0  16A/24V  II 2G Ex de IIC T5-T6. 
- świetłowki liniowe 18W-58W/3h 
- skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe' 
- puszka rozgałęŜna  II 2G Ex e IIC T6 
- przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 
- przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 
- przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 
- przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 
- przewody kabelkowe YDY 7x1,5/750V 
- przewody kabelkowe YDY 6x1,5 mm2 
- kołki rozporowe plastykowe 
- kanał instalacyjny 
- gniazda wtyczkowe 25V 2P+0  16A/24V  II 2G Ex de IIC T5-T6. 
- dławiki Ex e z tworzya 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją 
muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie 
z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie 
wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyŜszych wymagań i nie wolno wykorzystywać 
go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 
muszą być sprawne, posiadać waŜne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewoŜone takimi 
środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Trasy instalacji elektrycznych 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
MontaŜ uchwytów i konstrukcji wsporczych 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

b) przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 
na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 
do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie 
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 
Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
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 Układanie przewodów 
Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłoŜu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
ZaleŜnie od przyjętej technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem naleŜy wykonywać przez: 
− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
− wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
− wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 
z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
Wykonanie instalacji podtynkowej 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

• ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
 
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
InŜyniera. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 
napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania) 
 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
 
 
Wszystkie urządzenia w.w. moŜna zamienić na urządzenia o równowaŜnych 
parametrach 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i 
musi zapewnić odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco kontrolował jakość robót. 
Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania 
i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną 
przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. 
Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy 
pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi 
przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. 
Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu 
instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu 
stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montaŜu 
urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w 
dzienniku budowy. 
 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

• Zgodności wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji elektrycznych, 

• Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
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Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i 
specyfikacją. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

– ciągłości połączeń obwodów, 
– rezystancji uziomu, 
– rezystancji izolacji, 
– skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego moŜna stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich 
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony 
powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 
zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące 
dokumenty: 

• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 

zespołem projektowym, 
• Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 
• Instrukcji uŜytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie 

dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 
WyŜej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo 
w skład komisji wchodzą: 

• Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
• Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
• Kierownik robót elektrycznych, 
• Przedstawiciele uŜytkownika obiektu. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Projektowane instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i 
Polskimi Normami, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR 
poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690), 

 
Innymi przepisami i uwarunkowaniami: 

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 

 

Polskimi Normami, w tym: 

a) PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa”, 

b) PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym”, 

c) PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe 
przewodów”, 

d) PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

e) PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 

f) PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa”, 

g) Pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych, 

h) PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w 
obiektach budowlanych”, 

i) PN-92/E-04600 „Próby środowiskowe. Postanowienia ogólne”, 

j) PN-89/E-01102 „Oznaczenia wielkości i jednostek w elektryce. Telekomunikacja 
i elektronika”, 

k) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpoŜarowej 
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