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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót d o 
Projektu 

 „MODERNIZACJA O ŚWIETLENIA AWARYJNEGO I 
EWAKUACYJNEGO W TEATRZE im. JARACZA W ŁODZI”  

 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych związanych z modernizacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 
Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji przedmiotowych robót  

2.1. Wspólny słownik zamówień CPV 
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45451100-4 – MontaŜ tabliczek informacyjnych 
 
3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczna   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych ujętych w 
projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji a w szczególności: 

� Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ogólnego na oprawy z członem awaryjnym 
� MontaŜ opraw oświetlenia awaryjnego. 
� MontaŜ opraw oświetlenia ewakuacyjnego. 
� Wykonanie instalacji zasilającej. 
� MontaŜ tablic ostrzegawczych. 
 

4.  Określenia podstawowe normy i przepisy  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami: 

� PN-EN-12464- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
� PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewniane przez obudowę urządzeń elektrycznych (Kod IP) 
� PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

� PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi 

� PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
� PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane Lec 
� PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych 
� PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
� PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 
� PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 
� PN-I EC 60364-441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
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� PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

� PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

� PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

� PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność długotrwała przewodów 

� PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

� PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

� PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenia odbiorcze 

� PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych; IDT 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
� Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami (Du z 2004 poz 1138) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 z 7-06-
2010) 

� Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń 

5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wszystkie materiały zakupione przez wykonawcę robót, dla których PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora 
Nadzoru.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

 
 

6. Materiały   

Wszystkie materiały uŜyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórcy lub innym warunkom.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu realizacji niniejszych budynków wg zasad specyfikacji 
technicznej są:  

� przewody elektryczne 750V wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i zgodnie z projektem, 
� osprzęt elektryczny wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem,  
� oprawy oświetleniowe wg. PN-EN-12464 i zgodnie z projektem 
� Znaki ostrzegawcze – zgodnie z przepisami ppoŜ. 

Składowanie materiałów  
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Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
a więc suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montaŜowych i 
wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne -montaŜowe. Sposób 
składowania materiałów elektrycznych w magazynie oraz jego konserwacja powinna być 
dostosowana do rodzaju składowanych materiałów. 

 
7. Sprzęt  

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz zastosowany z jego przeznaczeniem. Maszyny moŜna uruchomić 
dopiero po uprzednim zbadaniu stanu technicznego. Maszyny naleŜy zabezpieczyć przed 
moŜliwością ich uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania 
robót instalacji elektrycznej winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

� samochód dostawczy 
� rusztowania 
� elektronarzędzia 
� spawarka transformatorowa 
� obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt  

8. Transport   

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu.  

 
9. Wykonanie robót   

Przystępując do wykonywania instalacji elektrycznych naleŜy zachować następującą kolejność 
robót:  

� wykonać tymczasową linię zasilania placu budowy, 
� dokonać demontaŜu istniejących opraw i instalacji – zgodnie z projektem, 
� wykonać trasowanie tras przewodów, 
� wykonać instalacje wewnętrzne, 
� wykonać montaŜ opraw – zgodnie z projektem 
� wykonać połączenia wszystkich urządzeń i osprzętu 
� wykonać niezbędne próby i pomiary 
� dokonać uruchomienia wszystkich urządzeń. 

 
10. Roboty instalacyjno -monta Ŝowe  

Wykonywanie robót w uzgodnieniu z Administracją Teatru, ze względu na specyfikę obiektu 
prowadzenie prac nie jest moŜliwe w czasie prób i przedstawień – szczegóły naleŜy ustalić z 
Administracją Teatru. 

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczne. Propozycji takiej towarzyszyć 
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 
budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku 
powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania.  

Instalacji naleŜy prowadzić w taki sposób, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum 
negatywne ich wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące 
wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń takie-
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jak zwarcia, przeciąŜenia, przepięcia i przerwy w zasilaniu często prowadzą do powstania zagroŜeń. 
ZagroŜenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyŜszonych temperatur lub pojawienia się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się 
przyczyną poŜaru. Z kolei inne niŜ elektryczne, wymienione wyŜej instalacje powinny być tak 
prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń 
instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyŜ grozi to poraŜeniem osób wykonujących te czynności.  

 
11. Wymagania dotycz ące odbioru instalacji elektrycznej   

Instalacje elektryczne podlegają odbiorowi technicznemu. 
W odbiorze powinien uczestniczy ć inspektor Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej, wykonawca 

instalacji oraz przedstawiciel wła ściciela (inwestora).  
 Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:  
� zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

� jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
� skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym, 
� spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
� zgodności oznakowania z Polskimi Normami.  
� Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń, naleŜy dokonać dla wszystkich obwodów 

montowanej instalacji elektrycznej (od złącza do gniazd wtykowych i odbiorników energii 
elektrycznej zainstalowanych na stałe). Pozytywne wyniki powyŜszych działań 
sprawdzających umoŜliwiają sporządzenie protokołu odbioru instalacji elektrycznej. 

W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:  
� dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy, 
� protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

przewodów, 
� protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 

przewodów ochronnych, 
� protokoły z wykonanych pomiarów natęŜenia oświetlenia, 
� certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
� dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urządzeń elektrycznych.  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie:  

� zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, instrukcjami producentów, 

� prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
� poprawności prowadzenia kabli i przewodów oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń, 
� poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
� prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz osprzętu w dostosowaniu do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania. 
� prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
� prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
� prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno –neutralnych, 
� prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, 
� spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej.  

Zasady umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o 
których mowa powyŜej określone są w następujących normach:  

� PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
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� PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa 
� PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
� PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, 
przedstawiciela inwestora lub właściciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien 
zapoznać się z dokumentacją odbioru technicznego instalacji elektrycznej.  

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 
zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję 
na zakłócenia i odstępstwa od normalnych warunków pracy. Instalację moŜna uznać za uruchomioną, 
gdy wszystkie urządzenia funkcjonują prawidłowo i sporządzono protokół uruchomienia, w którym 
między innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. Instalację moŜna uznać za przyjętą 
do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, 
przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.  

 
12. Odbiór instalacji elektrycznych   

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleŜy komisji przedłoŜyć protokoły z badań. Stąd 
teŜ instalacje elektryczne w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom 
obejmującym takŜe niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagroŜeniami.  

Członkowie komisji przed przystąpieniem do oględzin o prób powinni otrzymać i zapoznać się 
z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 
wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 
wykonywania badań. W czasie wykonywania prób naleŜy zachować szczególną ostroŜność celem 
zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
wyposaŜenia.  

 
13. Oględziny instalacji elektrycznej  

Oględziny naleŜy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty, środki zabezpieczeń i 
ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 
(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymogami norm), czy zostały prawidłowo 
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede 
wszystkim sprawdzenie prawidłowości:  

� ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym, 

� ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, 

� doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

� umieszczenia odpowiednich urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych, 

� oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronne -neutralnych, 

� umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

� połączeń przewodów, 

� prawidłowości montaŜu urządzeń i osprzętu,  

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin a takŜe wymagania norm, 
których spełnienie naleŜy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń podane są 
poniŜej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.  
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14. Ochrona przed pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym  

Przed przystąpieniem do sprawdzenia naleŜy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym.  
Zastosowane środki ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim:  

� wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 6036404047 „Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym",  

� wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa"  

W normach tych określone są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez:  
� izolowanie części czynnych, 

� zastosowanie urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych o znamionowym prądzie 
zadziałania nie większym niŜ 30 mA, jako środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz 
dotykiem pośrednim przez zastosowanie: 

• samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych i 
miejscowych, 

• urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równowaŜnej, 

• nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 

 

15. Dobór przewodów do obci ąŜalności pr ądowej i spadku napi ęcia oraz dobór 
i nastawienie urz ądzeń zabezpieczaj ących i sygnalizacyjnych  

W takim przypadku naleŜy sprawdzić: 
� prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń:  

• zabezpieczających przed prądem przeciąŜeniowym, 

• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

• zabezpieczających przed zanikiem napięcia a takŜe, czy zastosowane 
środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 
właściwych miejscach instalacji elektrycznej  

� prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających) 
prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli 
stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 

� prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość 
(selektywność) działania, 

� czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciąŜeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciąŜeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyŜej dokonuje się przez 
stwierdzenie spełnienia:  

• normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów, 
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• warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne podanych w 
Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych -zeszyt 9 wydanych przez Instytut 
Energetyki, 

• wymagań innych norm  

16. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych o raz ochronno -
neutralnych   

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych PE oraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów 
ochronnych, neutralnych i ochronno neutralnych oraz stwierdzeniu, Ŝe kolory zielony -Ŝółty i jasno -
niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych Oznaczenia przewodów 
powinny spełniać wymagania norm:  

� PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

� PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi  

17. Połączenie przewodów   

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny 
z wymaganiami, przy uŜyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację a takŜe czy zaciski nie są naraŜone na napręŜenia spowodowane przez 
podłączone przewody. Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:  

� PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16 
mm2, 

� PN-86/PN-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w 
wyrobach elektroinstalacyjnych  

W trakcie oględzin moŜliwe jest wykrycie wad, błędów montaŜowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie 
tych prób bez usunięcia usterek mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne.  
 
18. Podstawa płatno ści  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

 
19. Pozostałe rozporz ądzenia i wytyczne  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 
912).  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i 
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6)  

� Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych (PIGPE -Zespół Elektroenergetyki. 
Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA, wyd. II, Warszawa, 1975).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, 
poz. 288).  

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r., w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr 37).  
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� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545; z 2002 r. Nr 127, poz. 1092).  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89 poz. 828).  

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 20 lipca 2005 r. Nr 
141 poz. 1189)  
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