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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT  S.T.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonanie  i
odbioru  instalacji  elektrycznych  w  przebudowywanej  kotłowni  węglowej  na  gazową  w
Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr  1  im.  Jana  Brzechwy  w  Żaganiu  przy  ul.  Wojska
Polskiego 7

1.2. ZAKRES  S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu i odbiorze 
instalacji elektrycznych wewnętrznych w przebudowywanych pomieszczeniach i obejmują 
swoim zakresem :
- tablice rozdzielcze
- instalacje oświetleniowa 230V
- instalacje gniazd wtyczkowych 400/230V
- instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- instalacje ochrony od porażeń

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem
Budowlanym,  Specyfikacją  Techniczną  i  postanowieniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. 
Koordynacja  robót  elektrycznych  z  innymi  robotami  budowlano  –  montażowych
poszczególnych  rodzajów  powinna  być  dokonywana  we  wszystkich  fazach  budowy.
Koordynacją  należy  objąć  projekt  organizacji  budowy,  szczegółowy  harmonogram  robót
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi,
uwzględniając przy tym etapowy charakter budowy.

1.4. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
- projekt  budowlany i  wykonawczy w zakresie  wynikającym z  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z  02.09.2004r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- dziennik budowy
- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego lub  jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów

1.5. Nazwy i kody

Kod CPV – 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE WŁA  Ś  CIWO  Ś  CI MATERIAŁÓW

Materiały do wykonania instalacji  elektrycznej  w obiekcie,  stosować zgodnie z Projektem
Budowlanym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych.
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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.

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).

3. WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE SPRZ  Ę  TU, MASZYN I NARZ  Ę  DZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robot,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
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wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera,  nie może być  później  zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków Kontraktu,  zostanie  przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ  Ą  CE TRANSPORTU

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

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.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

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.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 
–  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,
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– 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,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 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
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.
Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonana będzie przewodami YDY 3(4)x1,5,
YDY 3x2,5mm2 n/t w korytku lub w rurach osłonowych.

5.3.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.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem
opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie  puszek  na  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.
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.

5.4.Montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych
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: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z  zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kucie  bruzd w podłożu,  przekucia  ścian  i
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie
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ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach
– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli,  śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,
złączek wraz z zabetonowaniem,
–  montaż na  gotowym podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do montażu instalacji
uziemiającej i połączeń wyrównawczych
– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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 instalacji wyrównawczejj i uziemień
jak:  zasypanie  wykopów,  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 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

Ochrona przeciwporażeniowa.

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim / podstawowa/ - izolacja robocza jako uzupełnienie
ochrony wyłącznik różnicowo-prądowy.

- Ochrona przed dotykiem pośrednim /dodatkowa/ - zastosowanie szybkiego samoczynnego
wyłączenia zasilania. Maksymalny czas wyłączenia zwarcia dla instalacji odbiorczej 0,4
s /pomieszczenia suche/ 0,2 s/ pomieszczenia  wilgotne, piwnice/.

Instalacje wykonać w całości w układzie TN-S / z wydzielonym przewodem neutralnym N i
przewodem ochronnym PE.
- W obiekcie wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe
Całość  ochrony  przeciwporażeniowej  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Przemysłu z dnia 08.10.90r. Dz.U. 81/90 oraz PN-91/E-05009 z późniejszymi zmianami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót

Do obowiązków wykonawcy należy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów,
  które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót.
- określenie, i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność 
robót
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu:
- instalacji podtynkowych przed zakryciem,
- poprawności montażu przewodów,
- właściwej lokalizacji urządzeń i opraw,
- trwałość zamocowanych urządzeń,
- zachowanie zasady jednolitej pozycji załączania łączników,
- doboru opraw oświetleniowych,
- zgodności zastosowanych urządzeń z projektem wykonawczym (lub ustaleniami z 
inwestorem)
- zgodności zastosowanych zabezpieczeń instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
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Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich formularzach i
podpisane przez przedstawicieli wykonawcy
Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w 
dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.
Atesty materiałów muszą być przechowywane przez wykonawcę i przedstawiane przy 
odbiorach robót.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT .

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  stanu  zakresu  robót  oraz  obliczeniu
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  Obmiar  obejmuje roboty objęte Projektem
oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania
robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporządzone
będą  przez  Wykonawcę  zapisane  w  Książce  Obmiarów,  i  uzgodnione  z  Inspektorem  w
ustalonym trybie 
Wyniki obmiaru należy porównać z Dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu 
określenia różnic w ilości robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien być dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę (wpisem do 
Dziennika Budowy) gotowości do odbioru.
W przypadku prawidłowego wykonania robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i 
pomiarów oraz skompletowaniu całej dokumentacji powykonawczej, co musi być 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający sporządza i podpisuje 
Protokół Odbioru Robót.
W protokóle należy potwierdzić prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub ich 
części. Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia powinny być ujęte 
oddzielnie. 
W stosunku do tych robót należy ustalić:
- sposób i termin usunięcia usterek na koszt wykonawcy
- zakres potrąceń za wady trwałe
W przypadku, gdy po dokonaniu przeglądu odbierający stwierdzi występowanie zbyt dużej 
ilości usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego odbioru po usunięciu ich 
przez Wykonawcę i ponowne zgłoszenie przez niego gotowości do odbioru. Za datę 
zakończenia robót uważa się datę powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, że roboty są gotowe do odbioru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich  końcowym odbiorze,  lub  etapami  określonymi  w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 3 listopada  1998  
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 ).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 92).
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3. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z 4 lipca 1994 roku w sprawie zakresu, 
trybu i uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.
U. Nr 102) z  późniejszymi  zmianami .

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z  późniejszymi  zmianami . (Dz. U. Nr 15  z  1999 r. ).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , tom V.
6. Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE.
7. Polskie i Branżowe Normy Elektryczne. :

PN-IEC 61024-1-1          Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-7-701       Ochrona przeciwporażeniowa
PN-85/B-01085      Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.    
                                          Ogólne  zasady ochrony.
PN-IEC 60364-4-43          Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-5-523        Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
PN-EN-61140 – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji 
i urządzeń.
PN-86/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.
PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
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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 zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączenia izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze.
PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.
PN-EN 50310:2002 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
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
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