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2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
2.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robot Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robot 
budowlanych w związku z modernizacją stacji transformatorowej oraz przyłącza będących w 
eksploatacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.  
Nazwy i kody CPV w zależności od zakresu robot budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 
Kod CPV Nazwa 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i energetycznych 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 45232221-7 Podstacje transformatorowe 
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznych ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 
 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 
 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 
2.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot 
będących przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.1.) w zamówieniach publicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w 
projekcie modernizacji stacji transformatorowej oraz przyłącza . Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robot budowlanych wykonywanych 
na miejscu. 

Roboty budowlane przy remoncie stacji obejmują roboty rozbiórkowe, ziemne, 
budowy linii elektroenergetycznych, modernizacja stacji transformatorowej – wymiana 
rozdzielni nN, wymiana rozdzielni SN remontu instalacji niskiego napięcia. 
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Zestawienie poszczególnych robót budowlanych przewidzianych w projekcie  
 

Lp. Nazwa Zastosowanie  
1 Budowa linii 

elektroenergetycznych 
 do wymiany linii kablowej SN 6kV. Budowa linii 

kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x185 mm2 
 do wymiany istniejących wlz nN wyprowadzonych 

z rozdzielni nN 
2 Podstacje transformatorowe   do przeniesienia istniejącego transformatora   630 

kVA typ TOFh 630/20 prod. ELTA Łódź 
 do podłączenie transformatora  

3 Instalacja średniego napięcia   do wymiany istniejącej rozdzielni SN 
4 Instalacje niskiego napięcia   do wymiany istniejącej rozdzielni nN 

 do budowy rozdzielni nN potrzeb własnych RPW 
 do budowy rozdzielni pożarowej RGP 
 do wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach rozdzielni SN, rozdzielni nN oraz 
stacji transformatorowej  

 
2.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robot 
elektroenergetycznych związanych z modernizacją stacji transformatorowej, zgodnie 
z dokumentacją projektową, opisami technicznymi i rysunkami w następującym zakresie 
(jeżeli w zakresie użyto słowo „wymiana” to należy rozumieć przez to wymiana elementu 
istniejącego na projektowany zgodny z dokumentacją projektową): 
modernizacja istniejących urządzeń rozdzielczych SN-6 kV 
- wymiana rozdzielnicy SN-6 kV na rozdzielnicę średniego napięcia typu Rotoblok SF – kpl. 1 
- wyposażenie projektowanej rozdzielnicy SN w przekładniki prądowe oraz przekładniki 
napięciowe 
- przystosowanie istniejących kanałów kablowych do proj. rozdzielnicy SN-6 kV – kpl. 1 
wymiana istniejącej linii kablowej SN-6 kV zasilającej obiekt relacji ZKSN – rozdzielnia SN 
odbiorcy 
modernizacja istniejących urządzeń rozdzielczych nn-0,4 kV 
- wymiana rozdzielnicy nn-0,4 kV na rozdzielnicę z rozłącznikami bezpiecznikowymi – kpl. 1 
- przystosowanie istniejących kanałów kablowych do proj. rozdzielnicy nn-0,4 kV – kpl. 1 
- wymiana istniejących linii kablowych nn-0,4 kV (wlz) 
- modernizacja istniejącego zestawu pomiarowego  
- modernizacja potrzeb własnych stacji transformatorowej 
- wymiana istniejących przewodów instalacji nn-0,4 kV zasilających potrzeby 
własnych stacji (oświetlenie, gniazda wtykowe) – kpl. 1 
- wymiana istniejących gniazd wtykowych – kpl. 1 
- wymiana istniejących opraw oświetleniowych – kpl. 1 
- ochrona przeciwporażeniowa 
- ułożenie głównej szyny uziemiającej – kpl. 1 
- wymiana połączeń uziemiających i wyrównawczych – kpl. 1 
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- ochrona przeciwpożarowa  
- zastosowanie rozdzielnicy RGP. Rozdzielnica zasilające urządzenia pożarowe których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru  
- zasilanie zestawu hydroforu kabel ognioodpornym N)HXCH-J E90 5x70 
 
Do prac towarzyszących związanych z budową należy: 
- demontaż istniejącej aparatury, urządzeń i sprzętu podlegającego wymianie, 
- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych 
w dokumentach ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy, 
- wszystkie wyżej nie wymienione roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
 
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz definicjami podanymi poniżej 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Materiały- wszelkie niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 
zaopatrzone w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i 
eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio 
w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle 
łącznie z sprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia 
kablowa została zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym 
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, 
i działaniem łuku elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede 
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wszystkim przed skutkami zwarć. 
Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, 
mufy, końcówki, złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej 
instalacji sposobu układania przewodów lub kabli. 
Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane 
do budynku (przepusty kablowe). 
Rozdzielnice – zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej elektrycznych,  
elementów izolacyjnych, konstrukcji i osłon wg norm 
Koryta kablowe – zespół konstrukcji składających się z półek wykonanych z ocynkowanych 
elementów (perforowana blacha).Mocowania zawieszeń do stropu i ścian  
Wyrobem budowlanym– jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej 
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Wykonawca będzie  dostarczał następujące informacje: 
1) Harmonogram i kolejność prac, jeżeli Zamawiający będzie ich wymagał, 
2) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
3) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania, 
4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 

3. Materiały 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy własne i typy materiałów i urządzeń 
określają ich klasę oraz parametry i oznaczają jedynie propozycję stosowanych materiałów. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, o zbliżonych właściwościach 
technicznych i jakościowych. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o identycznych 
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za 
zgodą projektanta i Zleceniodawcy. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robot, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, 
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np. kable, transformatory, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokołami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. 
 
3.2. Urządzenia do wyposażenia stacji 
3.2.1. Rozdzielnica SN 
W pomieszczeniu rozdzielni SN wyposażonej w kanał kablowym o szerokości 50 cm zostanie 
zabudowana rozdzielnica SN typu Rotoblok SF. Do rozdzielni należy wprowadzić kabel z 
kanału kablowego a kanał kablowy uszczelnić w miejscu wyjścia kabla na zewnątrz. Po 
zakończeniu prac rozdzielnię SN należy poddać próbom funkcjonalnym i pomiarom zgodnie z 
zaleceniami producenta. Kanał kablowy pomiędzy pomieszczeniami rozdzielni nN oraz 
rozdzielni SN należy zabezpieczyć p.poż.         
Rozdzielnica składa się z 3 pól – pole zasilające, pole pomiarowe i pole transformatorowe.          
Pole liniowe typ SL2 nr 1 – wyposażone w rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16 z uziemnikiem 
dolnym, napęd ręczny zasobnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu.                      
Pole pomiarowe typu SP1 nr 2 – wyposażone w rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16 z 
uziemnikiem, napęd ręczny standardowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, przekładniki 
prądowe TPU40.11 30A/5A kl.0,2s FS5 5VA oraz przekładniki napięciowe TJC 4 6000/√3V/

100 √3; 5VA kl. 0,5  V, podstawę bezpiecznikową PBPM-20, Wkładkę bezpiecznikową WBP-
10 0,6A, urządzenie do tłumienia ferorezonansu VT guard.            
Pole transformatorowe typ ST2 nr 3 – wyposażone w rozłącznik typu GTR SF 2V 24.06.16 z 
uziemnikiem dolnym, napęd ręczny zasobnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wkładkę 
bezpiecznikową HH 160A.  
 
Parametry rozdzielni typu Rotoblok SF 
Najwyższe napięcie urządzenia ............................................................................. 25 kV   
Częstotliwość znamionowa/Liczba faz .................................................................. 50Hz/3  
Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej .... 50kV/60kV     
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 μs ............... 125kV/145kV  
Prąd znamionowy ciągły  ....................................................................................... 630 A          
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  .................................................. 16 kA         
 Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany  ..................................................... 40 kA   
 
Z pola pomiarowego na ścianie rozdzielnicy SN należy ułożyć kable sterownicze YnKSY o żyle 
jednorodnej 2,5 mm2 prądowe i YnKSY 1,5 mm2 napięciowe. Obwody należy oznaczyć 
opaskami kablowymi, co 2 mb.  Układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni zabudowany jest w 
pomieszczeniu rozdzielni SN na tablicy licznikowej.  
 
Uwagi do wykonania rozdzielnicy średniego napięcia: 
- aparatura łączeniowa, mechanizmy robocze oraz szyny zbiorcze powinny być umieszczone 
w szczelnie zamkniętym przedziale w celu wyeliminowania negatywnego wpływu czynników 
zewnętrznych (wilgoć, zapylenie), 
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- rozdzielnice wyposażone we wzierniki inspekcyjne umożliwiające naoczne sprawdzenie 
położenia styków głównych uziemnika, 
- przyłącza kablowe ułożone szeregowo na jednej wysokości (nie 
dopuszcza się posobnego lub kaskadowego układu przyłączy kablowych), 
Do posadowienia rozdzielnicy wymagane będą: 
- konstrukcja wsporcza/otwory montażowe, 
- kanał kablowy pod rozdzielnica, 
- kryty kanał kablowy obok rozdzielnicy. 
Projektowana rozdzielnica SN winna być wyposażona w blokady uniemożliwiające 
wykonanie błędnych operacji łączeniowych oraz niepożądanych operacji mogących 
spowodować zagrożenie dla życia: 
- blokada uniemożliwiająca otwarcie przedziału kablowego, jeśli kabel nie jest uziemiony, 
- blokada uniemożliwiająca uruchomienie odłączniko-uziemnika przy załączonym wyłączniku 
lub rozłączniku. 
 
3.2.2. Rozdzielnica nN 
W pomieszczeniu rozdzielni nN przyszykowanym przez Inwestora należy zabudować 
rozdzielnicę nN typu RN-W prod. ZPUE. Na zasilaniu rozdzielnica wyposażona jest w rozłącznik 
3VT5 1600A  3-polowy, w wykonaniu stacjonarnym, z napędem ręcznym, z wyzwalaczem. Z 
przed rozłącznika zasilany jest rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 250A zasilający rozdzielnicę 
odbiorów pożarowych RGP kablem (N)HXH-J E90 5x120.                                 
W polach odpływowych zabudowane zostaną:                           
- rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400 A – 22szt.                           
- rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 250A – 4 szt.                
- rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A – 4 szt. 

Do posadowienia rozdzielnicy wymagane będą: 
- konstrukcja wsporcza/otwory montażowe. 
- kanał kablowy pod rozdzielnica. 
 
3.2.3. Rozdzielnica zasilająca odbiory pożarowe  
Z przed głównego wyłącznika prądu znajdującego się w rozdzielni nN RN-W zasilania będzie 
rozdzielnica zasilająca odbiory pożarowe kablem (N)HXCH-J  E90 5x120. Rozdzielnica typu 
Prisma G pros. SchniderElectric o  stopniu ochrony IP43 oraz IK08. Z rozdzielnicy zasilany 
będzie kablem (N)HXCH-J E90 5x70 hydrofor (z informacji od Inwestora Hydrofor musi 
działać w czasie pożaru) W rozdzielnicy zostały zaprojektowane rezerwy do zasilania 
przyszłych instalacji i urządzeń których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.  
 
3.2.4. Rozdzielnica potrzeb własnych RPW 
Z pola 20  rozdzielni nN RN-W zasilania będzie kablem YnKXS 5x16 mm2 rozdzielnica potrzeb 
własnych RPW. Z rozdzielnicy zasilana będzie instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd 
znajdująca się w pomieszczeniach technicznych. Z rozdzielnicy będą również zasilane gniazdo 
dla układu pomiarowego pośredniego.                         
Rozdzielnica typu PrismaG prod. SchniderElectric o stopniu ochrony IP43 oraz IK08. 
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3.3. Elementy wyposażenia stacji montowane na miejscu  
3.3.1. Przyłącze – budowa linii kablowej zasilającej  
Złącze kablowe ZK SN G104 znajduje się przy ogrodzeniu Instytutu Spawalnictwa. Z złącza 
kablowego z pola nr 1 zostanie wyprowadzona linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x185 mm2 o 
długości 95 m i będzie przebiegać na działce nr 262 częściowo w zieleńcu oraz częściowo pod 
nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej (na tym odcinku kabel dodatkowo będzie 
układany w rurze ochronnej DVK 160 prod. Arot ). Kabel zakończony będzie od strony ZK 
głowicami kablowymi kątowymi typu K400LR Euromold a od strony rozdzielnicy SN 
głowicami wnętrzowymi POLT-24D/1XI Raychem. Kabel zostanie wprowadzony do budynku 
przez istniejący kanał kablowy SN do projektowanej rozdzielnicy SN typu Rotoblok SF na pole 
liniowe. Przy wejściu kabla do budynku należy stosować przepust gazoszczelny i 
wodoszczelny.                      

3.3.2. Połączenie kablowa pomiędzy transformatorem a rozdzielnią nN 
Połączenie pomiędzy rozdzielnicą nN a transformatorem należy wykonać linią kablową nN 
4x(2xYnKXS (1x240 mm²)). Kabel w komorze transformatorowej należy układać na drabinie 
kablowej D200.  

3.3.3. Połączenie kablowa pomiędzy transformatorem a rozdzielnicą SN  
Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem należy wykonać linią kablową 
3xYHAKXs 1x185/50. Kabel w komorze transformatorowej należy układać na drabinie 
kablowej D200.  

3.3.3. Komora transformatorowa  
W przygotowanej komorze przez Inwestora wyposażoną w wentylację grawitacyjną należy 
wstawić istniejący transformator olejowy znajdujący się w komorze II. 

3.3.4. Dobór kabli i przewodów ze względu na ich reakcje na ogień 
Zgodnie z „Analizą wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów Instytutu 
spawalnictwa” z listopada 2018 Budynek Hal technologicznych  został zakwalifikowany do 
kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Zgodnie z normą N SEP-E-007 na drogach ewakuacji w/w 
budynku należy zastosować kable w klasie reakcji na ogień B2ca s1b, d1, a1, natomiast poza 
obrębem dróg ewakuacyjnych należy zastosować kable w klasie Dca s2, d1, a3. 
W projekcie do zasilania hydroforu został przewidziany kabel bezhalogenowy i ognioodporny 
(N)HXCH-J FE180/E90 5x70 mm2 którego klasa CPR wynosi  B2ca s1b, d0, a1. Powyższe 
wymagania zarówno na drogach ewakuacyjnych jak i poza ich obrębem są spełnione,. Kabel 
ognioodporny należy prowadzić na wydzielonej konstrukcji wsporczej o odporności ogniowej 
E90. Na korytarzu kabel dodatkowo należy obudować obudową EI90 (miejsce zejścia kabla 
do piwnicy).W pomieszczeniach technicznych należy zastosować kable nierozwrzeszczające 
płomienia N2XH-J którego klasa CPR wynosi  B2ca s1B, d0, a1. Dla zasilania rozdzielnicy RPW 
należy zastosować kabel YnKXS 5x16  którego klasa CPR wynosi Dca s2, d1, a3. Dla zasilania 
rozdzielni nN zastosowano kable YnkXS 4x(2xYnkXS 1x240) którego klasa CPR wynosi Dca s2, 
d1, a3. Powyższe kable spełniają wymagania normy w zakresie stosowania kabli poza 
drogami ewakuacyjnymi dla których należy stosować kable w klasie Dca s2, d1, a3. 

W projekcie do przedłużenia istniejących kabli nN wyprowadzonych z rozdzielni nN 
zastosowano zwykłe kable w celu podtrzymania zasilania obiektu. W celu zachowania normy 
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N SEP-E-007 należy wymienić wszystkie WLZ na kable o odpowiedniej klasie CPR (nie jest to 
tematem opracowania niniejszego projektu) 

 
3.3.5. Wewnętrzne linie zasilające  
Z projektowanej rozdzielnicy nN zostaną wyprowadzone nowe linie kablowe nN. Stare odcinki 
linii kablowej z nowymi odcinkami zostaną połączone miedzy sobą za pomocą muf w 
istniejącym kanale nN. Z projektowanej rozdzielnicy zostaną wyprowadzone obwody:  

1) pole nr 1 – rezerwa na wpięcie baterii kondensatorów 
 W celu utrzymania żądanego poziomu współczynnika mocy na poziomie tgfi=0,4 należy 

przewidzieć zabudowę baterii kondensatorów BK i/lub dławików BD po stronie niskiego 
napięcia, umożliwiającą automatyczną regulację mocy biernej do zadanej wartości 
współczynnika mocy. Miejsce na baterie kondensatorów i/lub dławików zostało 
przewidziane  w pomieszczeniu rozdzielni SN 

 
UWAGA: Przed zakupem baterii należy wykonać pomiary obciążenia oraz wyższych 
harmonicznych dla pełnego obciążenia budynku. Na podstawie wyników pomiarów należy 
dobrać odpowiednie baterie 
 

2) pole nr 2 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R- 8 Hala Ia. 
Projektowany kable YAKXS 4x120 zostanie połączony ze starym  AKFt 4x120 za pomocą 
mufy przejściowej;  

3) pole nr 3 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 400A – kierunek R- 7 Hala III. 
Projektowane kable 2xYAKXS 4x120 zostaną połączone ze starymi za pomocą muf 
przelotowych  

4) pole nr 4 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R- 8 Hala I-b . 
Projektowany kabel YAKXS 4x120 zostanie połączony ze starym  AKFt 4x120 za pomocą 
mufy przejściowej;  

5) pole nr 5 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R- 8 Hala I-c . 
Projektowany kabel YAKXS 4x120 zostanie połączony ze starym  AKFt 4x120 za pomocą 
mufy przejściowej;  

6) pole nr 6 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R11 Parcela 
Labolatorimu spawanie tworzyw sztucznych Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie 
połączony ze starym  AKFt 3x185+120 za pomocą mufy przejściowej;  

7) pole nr 7 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 300A – kierunek R- 5 Hala NG Hala 
inżynierii środowiska . Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie połączony ze starym  
AKFt 3x185+120 za pomocą mufy przejściowej;  

8) pole nr 8 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 300A – kierunek R- 15 Hala IV 
Labolatorium badań urządzeń spawalniczych  . Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie 
połączony ze starym  AKFt 3x185+120 za pomocą mufy przejściowej;  

9) pole nr 9 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R3 Hala II Hala 
zgrzewnictwa. Projektowany kabel YAKXS 4x1120 zostanie połączony ze starym  AKFta 
4x120 za pomocą mufy przejściowej;  

10) pole nr 10 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R12 Szlifiernia. 
Projektowany kabel YAKXS 4x150 zostanie połączony ze starym  AKFta 3x150+70 za 
pomocą mufy przejściowej;  
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11) pole nr 11 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 250A – kierunek R6 Hala 
spawania. Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie połączony ze starym  AKFta 
3x185+120 za pomocą mufy przejściowej;  

12) pole nr 12 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R-13 Rozdzielnica 
budynku administracyjno-warsztatowego. Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie 
połączony ze starym  AKFta 3x185+120 za pomocą mufy przejściowej;  

13) pole nr 13 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 250A – kierunek R-19 
Laboratorium badań niszczących. Projektowany kabel YAKXS 4x240 zostanie połączony ze 
starym  YAKY 4x240 za pomocą mufy przelotowej.   

14) pole nr 14 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 125A – kierunek R-10a Laser 
Projektowany kabel YKXS 4x50 zostanie połączony ze starym  YKY 4x50 za pomocą mufy 
przelotowej.   

15) pole nr 15 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R-18 Gilotyna 
Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie połączony ze starym  AKFt 4x185 za pomocą 
mufy przejściowej.    

16) pole nr 16 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 250A – kierunek R-4 Hala 
zgrzewarek. Projektowany kabel YAKXS 4x150 zostanie połączony ze starym  AKFta 
3x150+70 za pomocą mufy przejściowej.    

17) pole nr 17 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 300A – kierunek R-16 Bud, N. 
Techn Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie połączony ze starym  AKFt 3x185+120 
za pomocą mufy przejściowej.    

18) pole nr 18 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 300A – kierunek R-15 Hala IV. 
Laboratorium badań urządzeń spawalniczych. Projektowany kabel YAKXS 4x185 zostanie 
połączony ze starym  AKFt 3x185+120 za pomocą mufy przejściowej.    

19) pole nr 19 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-2 200A – kierunek R-14 ZB. 
Laboratorium badań nieniszczących.  Projektowany kabel YAKXS 4x120 zostanie 
połączony ze starym  3x120+95Al. za pomocą mufy przejściowej.    

20) pole nr 20 – Zabezpieczenie wkładka topikowe WTNH-00 63A – kierunek rozdzielnica 
RPW. Zasilanie kablem YnKXS 5x16 

3.3.6. Instalacja uziemiająca   
W celu zapewnienia odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia wraz z projektowaną linią 
kablową we wspólnym wykopie należy ułożyć taśmę stalową cynkowaną Fe/Zn 30x4 o 
długości 30 m. Taśmę stalową cynkowaną należy ułożyć 25cm pod kablem i połączyć z 
istniejącym uziomem obiektu. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć 𝑹𝑩 <
𝟐, 𝟕𝞨. W przypadku stwierdzenia po pomiarze, że wartość rezystancji przekracza wymaganą 
wartość należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe.  
Główna magistrala uziemiająca (kolor żółto-zielony) wewnątrz stacji składa się z części 
poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5. Płaskownik będzie układany 
w pomieszczeniu rozdzielni SN, nN oraz w komorze transformatorowej przy pomocy 
uchwytów do ścian. Płaskownik należy połączyć z istniejącym uziomem za pomocą złącz 
kontrolno – pomiarowych.  
W pomieszczeniu rozdzielnic SN do głównej magistrali należy połączyć  
- rozdzielnice SN – linką HO7Z-R 1x70 mm2; 
- Futrynę, drzwi,– linką HO7Z-R  1x35 mm2; 
W pomieszczeniu rozdzielni nN do głównej magistrali należy połączyć  
- Rozdzielnicę nN – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 
- Połączenie szyny PEN z GSU –bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 
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- Futrynę, drzwi,– linką HO7Z-R  1x35 mm2; 
W pomieszczeniu komory transformatorowej należy wykonać 
- połączenie drabin kablowych z główną magistralą linką HO7Z-R  1x35 mm2 
- połączenie żył powrotnych kabli SN z główną magistralą linką HO7Z-R 1x50mm2; 
- połączenie punktu PE transformatora z główną magistralą linką HO7Z-R 1x70mm2; 
- połączenie punktu neutralnego N transformatora z uziomem obiektu za pomocą złącza 
kontrolno-pomiarowego bednarką 40x5 koloru niebieskiego 
- Futrynę, drzwi,– linką HO7Z-R    1x35 mm2; 
 
3.3.7. Instalacja elektryczna  
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia jak i w celu 
spełnienia wymagań Inwestora, w pomieszczeniach technicznych zastosowane zostaną 
oprawy LED ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 7300lm dla oświetlenia podstawowego 
oraz oprawy ESSYSTEM OP3-A 1x3 TA 1 VWD do oświetlenia awaryjnego  
W pomieszczeniach technicznych zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia 
oświetlenia: 

Rodzaj powierzchni Em Uo 
Pomieszczenia techniczne  200 lx 0,4 

 
Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach technicznych realizowane będzie poprzez 
łączniki zlokalizowane przy wejściach na wysokości 1,1m. 
Oświetlenia awaryjne spełnia wymagania strefy otwartej – natężenie oświetlenia nie 
powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym 
strefy otwartej z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa 
o szerokości 0,5m.  
W pomieszczeniach rozdzielni nN, rozdzielni SN oraz w komorze transformatorowej należy 
wykonać nową instalację elektryczną. Instalacje należy wykonać natynkowo przewodami  
bezhalogenowymi N2XH-J. Klasa CPR dla tego kabla – B2ca-s1a,d0,a1. Powyższy kabel 
spełnia wymagania normy w zakresie stosowania kabli poza drogami ewakuacyjnymi dla 
których należy stosować kable w klasie Dca s2, d1, a3. Osprzęt natynkowo o stopniu ochrony 
IP 54. 
  
3.3.8. Instalacja przeciwprzepięciowa i ochrona od porażeń elektrycznych  
W zakresie ochrony przed przepięciami w rozdzielnicy RGP oraz rozdzielnicy RPW należy 
zabudować ochronniki przeciwprzepięciowe typu I i II.  
Instalacje elektryczne wewnątrz obiektu będzie pracować  w układzie TN-S. 
Jako dodatkową ochronę od porażeń zostanie zastosowane samoczynne szybkie wyłączenie 
zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza się 
zwiększenie czasu szybkiego wyłączenia do 5 sekund dla głównych linii zasilających. 
Samoczynne szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: 
- bezpieczników topikowych, 
- wyłączników instalacyjnych, 
- wyłączników różnicowoprądowych. 
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3.3.9. Trasy kablowe  
Na potrzeby dystrybucji kabli o odporności pożarowej przewiduje się system koryt 
kablowych o odporności równej odporności ogniowej ułożonych w nich kabli. Koryta 
kablowe o odpornościach ogniowych przewiduje się wykonać zgodnie z aprobatami 
technicznymi przy użyciu certyfikowanych elementów konstrukcji wsporczych. Zaleca się 
zastosować koryta kablowe o odporności ogniowej E90 jednego producenta. Wszystkie 
koryta kablowe o odporności E90 muszą być montowane przy użyciu certyfikowanych 
zawiesi. W korytach kablowych systemu E90 prowadzone będą przewody i kable zasilające 
urządzenia pożarowej ochrony budynku. Dodatkowo na potrzeby ewentualnej przyszłej 
rozbudowy instalacji elektrycznej przewiduje się pozostawienie ok. 20% rezerwy miejsca w 
korytach 
 
Przejścia przez ściany, stropy oddzielania pożarowego należy zabezpieczyć masami o 
odporności ogniowej identycznej jak ściana czy strop. Skrzyżowania instalacji pożarowych z 
innymi instalacjami należy wykonać obudowując instalację biegnącą ponad instalacją 
pożarową w klasie odporności, izolacyjności i wytrzymałości konstrukcji tej instalacji 
pożarowej. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych są zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  
Wszystkie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego po ułożeniu okablowania 
należy wypełnić i uszczelnić systemowymi i certyfikowanymi materiałami zapewniającymi 
wymaganą dla konstrukcji głównej obiektu odporność pożarową. 
3.3.10 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu pełnić będzie przycisk PWP zlokalizowany przy 
wejściu do głównego budynku dyrekcji od strony ul. Błogosławionego Czesława oraz przy 
wejściu do pomieszczeń technicznych. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 
wyłączników w polach zasilających rozdzielnicy głównej nN RG a tym samym pozbawienia 
zasilania całego obiektu (wszystkich stref) poza zasilaniem rozdzielnicy RGP, z której zasilane 
będą urządzenia pożarowe. Połączenie pomiędzy cewką wybijakową a przyciskiem 
przeciwpożarowego wyłącznika prądowego należy wykonać przewodem o odporności 
ogniowej E90. Przycisk koloru żółtego oznakowanie zgodne PNISO70102012. 
 

4. Sprzęt 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do modernizacji stacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót.  
4.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robot budowlanych przy modernizacji stacji zostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
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i niedopuszczone do robot. 

5. Transport 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać 
się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi 
dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. 
W przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki magazynowej na placu 
budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robot, jeżeli taki organ 
został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki 
magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robot 
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
Zaleca się dostawę urządzeń bezpośrednio przed ich montażem. 
5.2. Transport materiałów 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami 
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania materiałów i urządzeń, należy przestrzegać zaleceń wytwórców, 
a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami 
wstrząsami oraz przesuwaniem się. Materiały i urządzenia załadowywać i zdejmować, 
nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce 
wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi 
wpływami środowiska. 
Rozdzielnice elektryczne przewozić w wykonanych do transportu zestawach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 
danego rodzaju robot elektrycznych. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub 
znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się 
pomostem-pochylnią. 
Cięższe lub wielogabarytowe urządzenia, wymagające na czas transportu częściowego 
demontażu, powinny być przewożone zgodnie z wymaganiami producenta przy użyciu 
przystosowanego do tego celu sprzętu, a w razie jego braku przez wyspecjalizowanego 
przewoźnika ciężkiego transportu. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie 
mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn 
itp. za pomocą kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napędzie mechanicznym 
należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 
transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 
przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
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i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 
oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
− aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
− przy transporcie urządzeń i/lub aparatów elektrycznych t.j. np. wyłączników, dławików, 
transformatorów należy stosować się do zaleceń producenta, co do sposobu mocowania lin; 
- transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) 
powinien odbywać się za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji 
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki 
konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne, 
− prace ładunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń, 
np. transformatorów, powinny być wykonywane przez specjalnie przeszkolone 
do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych i korbowych lub 
innych urządzeń dźwignicowych. 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny 
być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: 
− szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 
termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju — w przypadku kabli o izolacji 
papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia końców kabli przez 
co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i polanie zalewą bitumiczną, 
− w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce 
kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków 
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej, 
Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 
− kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 
masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 
− zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach, 
− bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 
krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami 
w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać 
poziomo (płasko), 
− umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 
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6. Wykonanie robót 
6.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Za prawidłowe wykonanie części budowlanej i wyposażenie w instalacje ogólne 
pomieszczeń odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano-instalacyjnych. Przed 
przystąpieniem do montażu wyposażenia należy sprawdzić zgodność wykonanej adaptacji 
z wymaganiami w niniejszym projekcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na: 
- prawidłowy montaż rozdzielnicy RGP, 
- prawidłowy montaż rozdzielnicy RPW. 
- prawidłowy montaż rozdzielnicy nN, 
- prawidłowy montaż rozdzielnicy SN 
- właściwe wykonanie połączeń elektrycznych, zarobienie końcówek kabli i przewodów wraz 
z prawidłowym montażem muf kablowych i głowic kablowych, 
- właściwe zamocowanie i prowadzenie kabli i przewodów. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
harmonogram robot, zawierający okresy wyłączeni z rozróżnieniem na rozdzielnicę SN i nn 
w modernizowanej stacji. Wykonawca winien wykonywać prace budowlane w sposób, 
w którym przerwa beznapięciowa jest jak najkrótsza i w czasie kiedy brak zasilania jest 
najmniej uciążliwy. 
W przypadku konieczności przeprowadzenie wyłączeni, które będą uciążliwe dla 
Instytutu Spawalnictwa  Wykonawca winien zapewnić ciągłość zasilania z 
wykorzystaniem dostępnych metod t.j. wykonywaniem przełączeń kierunku, z którego 
zasilane są obiekty, tymczasowe mufowanie kabli zasilających, stosowanie agregatów 
prądotwórczych. 
6.2. Montaż rozdzielnicy SN 
Montaż w pomieszczeniu rozdzielni SN należy przeprowadzić zgodnie z wydaną przez 
producenta instrukcją montażu (dostępna w DTR). 
Rozdzielnicę należy usytuować na konstrukcji wsporczej (stelaż ze stalowych ceowników lub 
dwuteowników, umożliwiających przytwierdzenie rozdzielnicy do podłoża) nad wykutym pod 
rozdzielnicą w posadzce kanale kablowym. Otwory kablowe oraz wydmuchowe pod 
rozdzielnicą wykonać zgodnie z DTR rozdzielnicy. 
Rozdzielnicę należy zamocować do podłogi w sposób uniemożliwiający jej łatwy 
demontaż oraz zapewniający odpowiednią wytrzymałość. 
Kanał kablowy o głębokości nie mniejszej niż 15-krotność 
średnicy największego z wprowadzanych kabli (15 d ≈ 0,5 m)(głęb. kanału min. 0,25m) i 
szerokości 700 mm wykonać w istniejącej posadzce betonowej.  
Kanał kablowy winien być wykonany w sposób uniemożliwiający wnikanie wilgoci do stacji. 
Wszystkie wykonane w podłodze otwory kablowe należy uszczelnić (np. pianką 
poliuretanową o zwartej budowie komórkowej) aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w 
kanale kablowym. 
6.3. Montaż rozdzielnicy nN 
Montaż w pomieszczeniu rozdzielni nN należy przeprowadzić zgodnie z wydaną przez 
producenta instrukcją montażu (dostępna w DTR). 
Projektowaną rozdzielnicę nN należy ustawić na istniejącym kanale kablowym. W razie 
potrzeby kanał kablowy dostosować do wymiarów rozdzielni nN. 
Rozdzielnicę należy zamocować do podłogi w sposób uniemożliwiający jej łatwy demontaż. 
Otwory kablowe pod rozdzielnicą oraz otwory montażowe dostosować do wymagań 
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producenta rozdzielnicy nN. Pozostała część istniejącego kanału kablowego, która zostanie 
odsłonięta po demontażu istniejącej rozdzielnicy nn należy przykryć blachę żeberkową o 
grubości min. 3 mm. 
 
6.4. Montaż rozdzielnicy RPW praz rozdzielnicy RGP 
Montaż w pomieszczeniu rozdzielni nN należy przeprowadzić zgodnie z wydaną przez 
producenta instrukcją montażu (dostępna w DTR). 
Projektowane rozdzielnice należy zawiesić na ścianie w sposób uniemożliwiający 
jej łatwy demontaż. Otwory montażowe dostosować do wymagań producenta rozdzielnicy. 
 
6.5. Podłączenie istniejących odpływów do rozdzielnicy Rnn 
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nN należy  wykonać podłączenia istniejących obwodów 
odpływowych. Zakończenia kabli w rozdzielnicy nN przewiduje się poprzez podłączenie ich 
do zacisków typu VK (podwójnych) rozłączników bezpiecznikowych listwowych. 
Przy podłączaniu istniejących linii kablowych do proj. rozdzielnicy nN kable wyposażyć 
w trwałe ocechowane opaski odznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Sposób wykonania 
i treści tabliczek opisowych uzgodnić z Inwestorem 
Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierać 
następujące informacje: 
- symbol i nr ewidencyjny linii, 
- napięcie, typ i przekrój kabla, 
- znak i adres użytkownika kabla, 
- rok ułożenia i dane wykonawcy, 
 
6.6. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach rozdzielnie SN, nN oraz komorze 
transformatorowej  
W pomieszczeniach rozdzielni nN, rozdzielni SN oraz w komorze transformatorowej należy 
wykonać nową instalację elektryczną. Instalacje należy wykonać natynkowo przewodami  
bezhalogenowymi N2XH-J. Klasa CPR dla tego kabla – B2ca-s1a,d0,a1. Powyższy kabel 
spełnia wymagania normy w zakresie stosowania kabli poza drogami ewakuacyjnymi dla 
których należy stosować kable w klasie Dca s2, d1, a3. Osprzęt natynkowo o stopniu ochrony 
IP 54. 

6.7. Budowa linii kablowej  
Trasa kabla SN została pokazana na planie sytuacyjnym nr E002. 
Trasa powinna być wyznaczona przez geodetę ze wskazaniem miejsca kolizji z istniejącym 
uzbrojenie. Wykopy ziemne pod projektowane kable SN-20kV w miejscach gdzie występują 
zbliżenia czy też skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym koniecznie wykonać 
ręcznie, na pozostałych odcinakach prace ziemne można wykonać mechanicznie. Przy 
układaniu projektowanej linii kablowych należy osłonić kable w miejscach zbliżeń oraz 
skrzyżowań z pozostałymi instalacjami podziemnymi dzieloną rurą osłonową w kolorze 
czerwonym typu A160PS lub DVK160 (produkcji Arot) dla kabli SN. Wejście kabli do rur 
ochronnych zabezpieczyć za pomocą dławnic czopowych typu EK 186 dla odpowiedniego 
przekroju rury. Przejście kablem pod drogami, pod wjazdami na posesję o nawierzchni 
utwardzonej, asfaltowej, z kostki brukowej wykonać przyciskiem, kabel ułożyć w rurze 
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ochronnej typu DVK na głębokości min. 0,9 – 1,0m, o przekrojach i ilościach podanych na 
planie. 
Zaleca się tak zaplanować układanie kabli, aby temperatura powietrza, przy powierzchni 
gruntu, była dodatnia. Kable można układać przy temperaturze powietrza nie niższej niż -
10ºC (dla kabli typu XRUHAKXS). 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. 
Kable ułożone w powietrzu (np. wejście kabla na słup) powinny być zaopatrzone w trwałe 
oznaczniki przy głowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby 
identyfikacja kabla było jednoznaczna.  
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
– numer ewidencyjny linii, 
– typ kabla, 
– znak użytkownika kabla, 
– rok ułożenia kabla. 
Zaleca się umieszczanie danych dotyczących długości kabla, zgodnych z kierunkiem zasilania 
podanym w projekcie.  
Oznaczenie trasy 
Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na określonej 
głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, oznaczona za 
pomocą siatki lub folii perforowanej 
(do szerokości 15 cm folia może być nieperforowana) o trwałym kolorze: 
− niebieskim – kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. UN ≤ 1 kV; 
− czerwonym – kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. 
UN > 1 kV. 
Folia lub siatka powinna znajdować się w wykopie nad ułożonym kablem (rurą) w odległości 
nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. 
Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać, co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź 
ułożonych kabli. 
Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm, a siatki co 
najmniej 1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworów powinna być nie większa niż 
15% powierzchni całkowitej. Wymiar któregokolwiek z boków lub średnicy otworu siatki lub 
folii perforowanej powinien być nie większy niż 10 mm, a odległość między otworami 
powinna być w dowolnym miejscu nie mniejsza niż 1,5 mm. 
Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20°C ma 
wydłużenie przy zerwaniu, co najmniej 200%. Trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach 
niezabudowanych powinna być dodatkowo oznaczona ponad powierzchnią ziemi, trwałymi i 
widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 100 m. Oznaczniki zewnętrzne należy 
umieszczać również w miejscach zmiany kierunku ułożenia kabla oraz w miejscach 
skrzyżowań i zbliżeń. Przy skrzyżowaniach z rzekami spławnymi i żeglownymi położenie linii 
kablowych należy oznaczyć na obu 
brzegach trwałymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze środka rzeki. 
 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi 
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Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, 
powinna wynosić co najmniej: 
− 100 cm – kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV; 
− 90 cm – kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 
− 80 cm – kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, 
ułożonych poza użytkami rolnymi; 
− 70 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 
− 50 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikiem, drogą 
rowerową i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i 
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp. 
Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy 
skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na 
mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą. 
Ułożenie kabla na mniejszej głębokości może mieć wpływ na obciążalność prądową linii i 
musi być uwzględnione w obliczeniach obciążalności prądowej linii. 
Zginanie kabli 
Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. 
Jeżeli brak danych, to promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż: 
− 25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji 
polietylenowej o napięciu 
znamionowym wyższym niż 30 kV, 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli 
jednożyłowych, 
− 15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych, 
− 10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. 
 
6.8. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze 
W stacji należy umieścić tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne 
z wymaganiami normy PN-88/E-08501 w miejscach widocznych. 
6.9. Wypełnienia z materiałów niepalnych 
Przejścia przez ściany, stropy oddzielania pożarowego należy zabezpieczyć masami o 
odporności ogniowej identycznej jak ściana czy strop. Skrzyżowania instalacji pożarowych z 
innymi instalacjami należy wykonać obudowując instalację biegnącą ponad instalacją 
pożarową w klasie odporności, izolacyjności i wytrzymałości konstrukcji tej instalacji 
pożarowej. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych są zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  
Wszystkie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego po ułożeniu okablowania 
należy wypełnić i uszczelnić systemowymi i certyfikowanymi materiałami zapewniającymi 
wymaganą dla konstrukcji głównej obiektu odporność pożarową. 
Na korytarzu w miejscu zejścia kabla pożarowego do zasilania hydroforu należy wykonać 
obudowę o stopniu ochrony EI90.  
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7. Kontrola jakości robót 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie. 
1) Zgodności z dokumentacja i przepisami, 
2) Poprawnego montażu, 
3) Kompletności wyposażenia, 
4) Poprawności oznaczenia, 
5) Braku widoczności uszkodzeń. 
Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, ktorą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
7.2. Kontrola jakości kabli 
W trakcie wykonywania poszczególnych faz przełączenia zasilania należy 
przeprowadzać próby w zakresie sprawdzenia ciągłości żył i zgodności faz. 
Po ułożeniu wszystkich kabli należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji 
wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalają uznać 
badane kable za nadające się do eksploatacji. Następnie po zakończeniu połączeń całości 
obwodów należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego 
pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji. 
Wszystkie wyżej wymienione pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy 
posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub 
innego upoważnionego do wydawania takich oświadczeń organu) zezwalające na 
wykonywanie pomiarów elektrycznych. 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodność faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać 
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 
Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą miernika izolacji o napięciu nie 
mniejszym niż 1,0kV dla kabli nN, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 
mierzonej wartości. 
7.3. Kontrola jakości rozdzielnic 
Rozdzielnica po jej montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
- protokoły obligatoryjnych prób i pomiarów przeprowadzonych przez wykonawcę, 
- dokładności ustawienia, 
- jakości połączeń kabli i przewodów, 
- jakości połączeń śrubowych, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
Po zakończeniu wszelkich prac należy przeprowadzić próbę napięciową izolacji 
rozdzielnic. 
7.4. Kontrola jakości instalacji uziemiającej i ochrony przed porażeniem 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej należy stwierdzić 
po wybudowaniu uziomów za pomocą pomiarów i obliczeń. 
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Podczas wykonywania podłączeń do uziomów przed ich zasypaniem należy 
przeprowadzić oględziny przyłączenia przewodu uziomowego i sprawdzić czy zostało ono 
wykonane i zabezpieczone przed korozją. Sprawdzić należy ciągłość połączeń instalacji 
uziemienia ochronnego oraz roboczego. Po wykonaniu uziomu stacji należy wykonać 
pomiary rezystancji. 
Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Po wykonaniu remoncie instalacji potrzeb własnych stacji należy pomierzyć 
impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Po zakończeniu wszelkich prac należy przeprowadzić pomiar oporności uziemienia, 
pomiary skuteczności samoczynnego wyłączania obwodów w stacji oraz pomiary skróconej 
profilaktyki transformatora. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
7.5. Kontrola jakości przed oddaniem stacji do eksploatacji 
Przed oddaniem stacji transformatorowej do eksploatacji należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji i przepisów, 
- oznakowanie, znaki bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa, 
- działanie aparatury łączeniowej SN i nn, 
- stanu połączeń (śrubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach 
prądowych, 
- poprawność działania drzwi w stacji, drzwi od rozdzielnic SN i nn, osłon, 
- zgodność faz oraz ciągłość żył roboczych i powrotnych, 
- rezystancję izolacji żył kabli, 
- wykonać próbę napięciową izolacji żył kabli, 
- szczelność osłony/powłoki zewnętrznej, 
- poprawność podłączenia głowic kablowych, 
- wykonać próbę izolacji napięciem probierczym przemiennym i pomiar rezystancji 
izolacji obwodów SN, prąd biegu jałowego transformatora, jego przekładnię oraz grupę 
połączeń, 
- stan ochrony zrealizowany za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. 

8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. 
8.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są głownie: 
- 1 m przewodu instalacyjnego, 
- 1 m kabla elektroenergetycznego, 
- 1 m rury ochronnej, 
- 1 szt. osprzętu, 
- 1 kpl. rozdzielnicy SN lub nN, 
- 1 kpl. transformator, 
- 1 kpl. układ pomiarowy energii, 
- 1 kpl. aparat elektryczny, 
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- 1 kpl. instalacja uziemienia roboczego i ochronnego, 
- 1 kpl. dostawa sprzętu BHP i ppoż., 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
9.1. Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu w robotach podlegają roboty, które ulegają zakryciu. Usterki 
wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu. 
9.3. Odbiór wstępny 
Przy odbiorze wstępnym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
- aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
- atesty dostarczonych urządzeń, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. 
9.4. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym robot wykonawca robót powinien przedłożyć następujące 
dokumenty: 
1) Dokumentacja Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robot, 
2) Dziennik Budowy, 
3) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
4) Dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
5) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robot, 
6) Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prob montażowych, 
7) Protokoły badań technicznych i wykonanych pomiarów, 
8) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń, materiałów, 
9) Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
10) Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń, 
11) Oświadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie 
z dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
Komisja odbioru końcowego: 
1) Bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
2) Bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usuniecie usterek, 
3) Bada zaświadczenie o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski 
i uwagi, 
4) Bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
5) Dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
6) Ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
7) Spisuje protokół odbiorczy. 
9.5. Płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robot  opisanym w 
niniejszej STWiORB w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 
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jakości użytych materiałów. Podstawą dokonania płatności za całość wykonanych prac jest 
jedynie pozytywny protokół odbioru końcowego. 
Cena wykonania robot obejmuje odpowiednio: 
- zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: 
rozdzielnice itp. (kompletnie wyposażonych pomalowanych i oznakowanych) wynikających z 
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenia 
urządzeń technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń 
technologicznych), 
- transport materiałów urządzeń na miejsce wybudowania wykonania robót montażowych, 
- roboty przygotowawcze i trasowanie, 
- roboty ziemne, 
- układanie kabli i instalacji elektrycznych, 
- układanie rur ochronnych, 
- wykonanie podłączenia urządzeń, 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwacja, 
- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, 
wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli 
i przewodów lub osadzenia gniazd itp., 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek, 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych, 
- uszczelnienie wylotów osprzętu, 
- wykonanie pomiarów, 
- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robot, 
- przeprowadzanie prac regulacyjno-pomiarowych, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe 
i sprawdzenie funkcjonalności układu, 
- uzupełnienie wyposażenia stacji w sprzęt BHP i ppoż., 
- prace porządkowe. 
Jeżeli poszczególne elementy nie są wyodrębnione w Przedmiarze Robot ich koszt 
należy uwzględnić w cenie wykonania poszczególnych elementów wymienionych 
w Przedmiarze Robot. 
 

10.Przepisy i dokumenty związane 
10.1. Normy i normatywy 
Normy: 
- N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa", 
- N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", 
- N SEP-E-005 „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru” 
- N SEP-E-007 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, Dobór kabli i 
innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” 
- pakiet norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 
- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
- PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane 
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w pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 
- PN-EN 60439-5: 2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące 
zestawow do rozdziału energii w sieciach., 
- PN-E-05160-01: 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania., 
- PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od 1 kV., 
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa., 
- PN-EN 60446: 2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi, 
- PN-EN 60071-1: 1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 
napięcia probiercze izolacji., 
- PN-HD 60364-6-2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 6-61: 
Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 
- PN-EN 60076-1: 2001 Transformatory – część 1. Wymagania ogolne., 
- PN-EN 60076-3: 2002 Transformatory – część 3. Poziomy izolacji, proby wytrzymałości 
elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu. 
- PN-EN 60076-5: 2006 Transformatory – część 5. Wytrzymałość zwarciowa. 
- PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- 
Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury 
elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych., 
- PN-EN 60947-1: 2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: 
Postanowienia ogolne., 
- PN-EN 60947-3: 2009/A1: 2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- 
Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łącznikow z bezpiecznikami 
topikowymi., 
- PN-EN 62271-200: 2006/A2: 2012 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza 
i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie., 
- PN-EN 62271-201: 2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 
201: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe 
wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie., 
- PN-B-02852: 2001 „Ochrona pożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.”. 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Najważniejsze przepisy prawne to: 
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 56, poz. 461) z poźniejszymi zmianami, 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 
z poźniejszymi zmianami, 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
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montażu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953), 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401), 
5) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r., 
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow 
prac, ktore powinny być wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 wraz 
z poźna. zmianami), 
7) Dz. U. 93/55/250 Ustawa z dn. 03.04.1993 „O badaniach i certyfikacji”, 
8) Dz. U.00.5.53 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. wraz z poźn. 
zmianami w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowa lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności, 
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz 828 wraz z poźn. 
zmianami), 
10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 
10.3. Inne dokumenty 
Inne dokumenty: 
1) Standardy techniczne urządzeń elektroenergetycznych WN, SN i nn obowiązujące 
w Tauron Dystrybucja S.A. 


