
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Temat:   ROZBUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ                                           
w miejscowości   Nowa Wieś ul. Częstochowska 8 , dz..422/2 k.m.4                   
gmina  Poczesna. 
 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbudową Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Nowa Wieś , gmina  Poczesna        
ul. Częstochowska 8 dz. nr . 422/2 k.m. 4…- wewnętrzne instalacje elektryczn. 
 
                                                                                                                                                             
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w związku z rozbudową Świetlicy Środowiskowej 
w miejscowości Nowa Wieś , gm. Poczesna ul. Częstochowska 8.  
Zakres robót obejmuje: 

 

– wewnętrzne linie zasilające 
– modernizację rozdzielni głównej budynku 
– instalacje siłową 
– instalacje oświetlenia ogólnego 
– instalacje oświetlenia awaryjnego 
– instalacje oświetlenia ewakuacyjnego 
– instalacje gniazd wtyczkowych 230V 
– instalacje gniazd wtyczkowych 400V 
– instalacje zasilania urządz. technologicznych 
– instalacje zasilania urządz. wentylacji 
– ochrona przeciwprzepięciowa 
– ochrona od porażeń 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach oraz w STO. "Wymagania ogólne". 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 



Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem. 
 
 
1.6  Informacje o terenie budowy 
Teren budowy jest własnością Skarbu Państwa.  
Teren budowy  zlokalizowany jest w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Częstochowskiej 8 
dz.nr 422/2 k.m. 4 , gm. Poczesna. Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się po 
drogach publicznych lecz nie spowoduje zajęcia chodników i jezdni publicznych. 
Lokalizacja  terenu budowy  w działającym budynku oraz przy drodze miejskiej wymaga od 
wykonawcy szczególnego uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i warunków BHP    
( ograniczenie przestrzenne i czasowe do niezbędnego minimum prac pylących , 
powodujących hałas i drgania ). 
Inwestor wyznaczy teren pod zaplecze budowy, a wykonawca wykona i uzgodni z 
Inwestorem projekt zaplecza budowy. 
 
 
2. Materiały 
 
 
2.1. Charakterystyka ogólna 

 
 
2.1.1  Wewnętrzne Linie Zasilające 

Kable typu YKYżo 5 x 6 mm2 ; 1kV 

Kable typu YKYżo 5 x 4 mm2 ; 1kV 

Przewody kabelkowe typu YDY żo – 750V 
 
 2.1.2  Tablice  

Obudowy – izolacyjne, wnękowe, II klasa izolacji  

Aparatura – modułowa, do montażu na szynie TH35,  

Odrutowanie -  przewodami miedzianymi giętkimi. 

Całość stosowanych wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania na rynku polskim. 

 

2.1.3  Instalacje odbiorcze 

Przewody - miedziane wielożyłowe (z oddzielną, żółto - zieloną żyłą ochronną PE) 
przystosowane do układania w tynku, osprzęt - podtynkowy montowany w puszkach. 

 

2.1.4. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy świetlówkowe rastrowe nasufitowe 4 x 18 W 

Oprawy j.w. z awaryjnym źródłem zasilania o czasie autonomii t= 3h 



Oprawy świetlówkowe nasufitowe 1x35w + zawiesie 

Oprawy naścienne kinkiet   1x18W 

Oprawy nasufitowe downilght 2x18W 

Oprawy j.w. z awaryjnym źródłem zasilania o czasie autonomii t= 3h 

Oprawy nasufitowe downinlght 2x26 

Oprawy j.w. z awaryjnym źródłem zasilania o czasie autonomii t= 3h 

Oprawy naścienne z kloszem / plafon /  1x18W 

Oprawy ewakuacyjne z piktogramem t=3h ; 8W 

 
 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać 
na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi  atestami, kartami  gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem -poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
 
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
 
3. Sprzęt. 
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 ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora 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 Inwestorowi 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 Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może 
być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy 
 
 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez  Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
5.2. Trasowanie. 
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. 
 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych itp. 



 
 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 
5.6. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach, podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach, a także na innego rodzaju podłożach.  
 
 
5.7. Układanie przewodów. 
 
5.7. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia 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 należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. 
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. 
 
 
 
5.8. Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych.   
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy 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 umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych.   
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane, (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 
 
 



 
5.9. Przyłącznie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył 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 zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych.   
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi  
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych 
 
 
5.10. Montaż tablicy rozdzielczej  
Tablice w obudowie wnękowej należy przykręcać do podłoża. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
� zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach 
� dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
� założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
� podłączyć obwody zewnętrzne 
� podłączyć przewody ochronne 
 
 
5.11. Próby montażowe. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych 
- pomiary rezystancji uziemień 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
� zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
� właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
� załączanie punktów świetlnych  
� wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
 



 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
 
 
 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robót. 
 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
 
 
8.1. Odbiory częściowe. 
Przed odbiorem końcowym instalacji elektrycznych należy przekazać Inżynierowi 
poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika 
instalacji. 
Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 
Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 
 
 
8.2. Odbiory końcowe. 
� Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót 

przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
� Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być 

połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do 
eksploatacji. 

� Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 
� Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób 
montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
� sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
� sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
� sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów, 

� w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki 
zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i 
usterki, 

� Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione 



w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. 

 
 
8.3. Odbiory ostateczne. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i 
elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad 
i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO "Wymagania ogólne. 
 
 
9.1. Cena jednostkowa  
1. prace pomiarowe, 
2. roboty przygotowawcze, 
3. zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
4. wykonanie robót montażowych, 
5. pomiary i połączenie z  liniami istniejącymi, 
6. uruchomienie linii, 
7. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy 
PN-EN 12464-1:2003  Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy wewnątrz pomieszczeń  
PN-EN 1838:2002   Oświetlenie awaryjne  
PN-IEC 61024-1.  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

2001. 
PN-IEC 61312-1.  Ochrona przed piorunowym im-pulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. Ma-rzec 2001 
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe  
PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

ogólnych charakterystyk  
PN-IEC 60364-4-41:2000  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 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia  



PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie  

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

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 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w 
zależnosci od wpływów zewnętrznych - Wybór srodków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne  

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze  

 
10.2. Inne dokumenty 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 


