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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE 

TELEKOMUNIKACYJNE 
 

Adaptacja i modernizacja instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i 
sterowania bram wjazdowych , sygnalizacji i alarmu włamania w budynku KGP Warszawa 
ul. Domaniewska 36/38 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących telekomunikacyjnych instalacji wnętrzowych w budynku KGP w 
Warszawie ul. Domaniewska 36/38 w następującym zakresie: 

a / adaptacja i modernizacja instalacji telewizji przemysłowej 
b / instalacja kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji 
     i alarmu włamania 
c/instalacja dedykowanej instalacji strukturalnej dla systemu KD/SWN. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1 
 
1.4 Zgodność specyfikacji z ustawą 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo 
telekomunikacyjne ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. Nr 73, póz. 852, z 2001. Nr 122, poz.1321 i 
Nr 154, poz.1800 i 1802 z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 166, poz.1360z2003r. Nr 50, 
poz.424. Nr 113, póz. 1070, Nr 130, poz.1188 z 2003r. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo budowlane. 
Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem : 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
2 Materiały 
Zaprojektowana budowa sieci zintegrowanej telefoniczne - komputerowej typu UTP kategorii 6 winna 
być wykonana w oparciu o materiały spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, 
linii i sieci telekomunikacyjnych zawartych w normach: 

- PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 
1, wymagania ogólne. 

- dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 - Informatoin technology - Generic Cabling for Customer 



Premises 
- TIA/EIA -568-B.2-1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 

6 Cabling 
- EN 50173: 2002 Informatoin Technology - Generic cabling Systems Urządzenia alarmowe i 

kontroli dostępu wraz z osprzętem instalacyjnym winny spełniać następujące zestawy norm: 
- PN-93/E - 08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 
- PN-93/E - 08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy 

alarmowe. Wymagania i badania czujek. 
- PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma 

dla grupy wyrobów. 
- PN-EN 50131-1:2002-Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Wymagania 

ogólne. 
- PN-EN 50131-6:2002 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Zasilacze. 
- PN-EN 50133-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące 

bezpieczeństwa, wymagania systemowe. 
- PN-IEC 839-2-7:1996- Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania pasywnych czujek stłuczenia szyby. 
- PN-75/T-04400- Elementy stykowe urządzeń elektronicznych. Kontaktrony. 

Urządzenia dla systemów dozorowanych CCTYwraz z osprzętem instalacyjnym winny spełniać 
następujący zestaw norm: 

• EN 50132-1 Wymagania systemowe 
• PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno- białej 
• PN-EN 50132-4-1: Monitory czarno białe 
• PN-EN 50132-7: 2002 Wytyczne stosowania 

 
3 Sprzęt 
Przy wykonywaniu montaŜu urządzeń oraz instalacji naleŜy uŜywać sprzętu zgodnego z 
technologią wykonywania robót określoną przez producenta lub dostawcę urządzeń. 
 
4 Transport 
Transportu urządzeń oraz elementów instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez producenta lub dostawcę urządzeń. 
 
5.    Wykonanie robót 
5.1 Budowa dedykowanej instalacji strukturalnej dla systemu kontroli dostępu i 
sygnalizacji włamania-napadu 
W budynku KGP ul. Domaniewska 36/38 zaprojektowana została sieć teledacyjna w maksymalnie 
otwarty i elastyczny sposób, zgodnie z międzynarodowymi normami i tendencjami światowymi. Tak 
zaprojektowana sieć, pozwala na dołączenie do niej dowolnych elementów aktywnych sieci, a takŜe 
zapewnia moŜliwość zastosowania do pracy, dowolnego oprogramowania sieciowego. 
W budynku KGP ul. Domaniewska 36/38 sieć pasywna wykonana zostanie w oparciu o elementy 
pasywne i kable miedziane DTP kat. 6 wg normy klasa E ISO/IEC 11801, normy TIA/EIA-568-B.2-1 
oraz normy PN-EN 50173-1:2004. 
W budynku KGP zaprojektowano 5 punktów dostępu składających się z dwóch gniazd RJ45 UTP 
kat.6. 
Punkty w konfiguracji 2xRJ-45 UTP kat.6 rozmieszczono po jednym w pomieszczeniu nr 36 
(serwerowni), w pomieszczeniach nr 328 i 330 na III piętrze oraz dwa w pomieszczeniu 
oficera dyŜurnego na parterze (portiernia). 
Od kaŜdego punktu dostępu do projektowanej szafy FD-01 zlokalizowanej w pomieszczeniu numer 36 



poprowadzona zostanie skrętka DTP kat. 6 i zakończona na patch-panelu 16x RJ45 UTP kat.6. 
Doprowadzenie zasilania 230V/50Hz do szafy 19" ujęto w projekcie elektrycznym. Na parterze, w 
miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszonego oraz w pomieszczeniach biurowych kable 
zaprojektowane zostały w listwach i kanałach instalacyjnych naściennych. 
W pionach kablowych, w korytarzu na parterze i pomieszczeniu 302 na III piętrze kable naleŜy 
poprowadzić w rurkach instalacyjnych RYS 28 w przestrzeni sufitu podwieszonego. 
W korytarzu na III piętrze projektowane kable prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego na 
istniejącej konstrukcji kablowej. 
Jako element aktywny sieci dla potrzeb transmisji danych pomiędzy serwem systemu KD/SWN i 
trzema stacjami roboczymi zaprojektowano jeden Switch 8-portów 10/100BaseTX (RJ-45), 1 port -
lOOOBaseT (RJ-45), 
Switch zainstalowany będzie w szafie 19" nr FD-01. Do Switcha naleŜy podłączyć serwer systemu 
KD/SWN oraz 3 stacje robocze. 
 
5.2 Budowa instalacji kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych i sygnalizacji 
włamania-napadu 
W budynkach KGP Warszawa ul. Domaniewska 36/38 budowę kontroli dostępu, kontroli i 
sterowania bram wjazdowych i sygnalizacji włamania naleŜy wykonać w oparciu o normy: 

- PN-93/E - 08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 
- PN-93/E - 08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy 

alarmowe. Wymagania i badania czujek. 
- PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma 

dla grupy wyrobów. 
- PN-EN 50131 -1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Wymagania 

ogólne. 
- PN-EN 50131-6:2002 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Zasilacze. 
- PN-EN 50133-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące 

bezpieczeństwa, wymagania systemowe. 
W budynku KGP na określonych przez zleceniodawcę przejściach, projektuje się system kontroli 
dostępu do pomieszczeń, zintegrowany z systemem sygnalizacji włamania-napadu, nadzorujący 
wybrane pomieszczenia. Dostęp osób do tych pomieszczeń będzie moŜliwy za pomocą indywidualnych 
identyfikatorów, sterujących głowice zbliŜeniowe przy wejściach. Przebieg instalacji kontroli dostępu i 
sygnalizacji włamania-napadu na poszczególnych kondygnacjach przestawiają rysunki od numeru 6 do 
numeru 13. NaleŜy zdemontować istniejącą szafę 19" wysokości 28U zainstalowaną w pomieszczeniu 
nr 36 - serwerowni na parterze. W jej miejsce zainstalować szafę 19" wysokości 42U. Do nowej szafy 
naleŜy przenieść istniejący kontroler magistrali I/SITE wraz z okablowaniem. Z kontrolera I/SITE 
naleŜy poprowadzić pętlę kablem typu FTP 4x2x0,5   do istniejących i projektowanych kontrolerów 
systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania-napadu. Przy kaŜdych kontrolowanych drzwiach 
zainstalować czytnik kart zbliŜeniowych bądź czytnik zintegrowany z manipulatorem dekadowym, 
czujkę kontaktronową dającą sygnał o stanie kontrolowanych drzwi (zamknięte/otwarte), przycisk 
otwarcia i rygiel elektromagnetyczny. Do czujek kontaktronowych i przycisków otwarcia okablowanie 
naleŜy wykonać kablem typu LIYY 4x0,5, rygle elektromagnetyczne okablować przewodem typu 
YDY 2x1,5, natomiast czytniki kart zbliŜeniowych i czytniki zintegrowane z manipulatorem 
dekadowym okablować przewodem FTP 4x2x0,5. 
W trakcie kompletowania elementów składowych systemu KD/SWN naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę, aby zastosowane czytniki kart zbliŜeniowych były tego samego typu, co zainstalowane obecnie 
(czytniki typu Indala Flexpass 32bit Wiegand). W pomieszczeniach, w których przewiduje się 
sygnalizację włamania-napadu naleŜy zainstalować czujki dualne (PIR+MW). Dodatkowo w 
pomieszczeniach kasowych nr 113 i 114 na l piętrze zainstalować przyciski napadowe i czujkę 



wstrząsową na kasie pancernej. W pomieszczeniu kasowym nr 418 na IV piętrze zainstalować przycisk 
napadowy oraz 4 czujki zbicia szyby. Linie sygnalizacyjne wykonać kablem typu LIYY 4x0,5. 
Włączniku pomiędzy budynkami nr 2 i 3 naleŜy zainstalować drzwi obrotowe szerokości 1830mm. W 
tym celu naleŜy zdemontować istniejące drzwi uchylne szerokości 1500mm, przenieść istniejące 
czytniki kart zbliŜeniowych nr Kl-11/1 i Kl-11/2, sterujące otwieraniem drzwi uchylnych oraz 
wymienić okablowanie na odcinku pomiędzy czytnikami kart zbliŜeniowych i kontrolerem nr K-11. 
NaleŜy podłączyć mechanizm sterujący drzwiami obrotowymi pod wyjście przekaźnikowe istniejącego 
kontrolera nr K-11. 
W pomieszczeniu portierni dla potrzeb kontroli dostępu osób do obiektu naleŜy zainstalować 2 tripody 
obrotowe dwukierunkowe z opadającymi ramionami w stanie alarmu, bramkę wykrywania metali oraz 
2 bramki uchylne dwukierunkowe. Bramka nr 2 uchylna zainstalowana przy bramce wykrywania 
metalu powinna mieć skrzydło ze szkła hartowanego, tak aby nie zakłócała jej pracy i będzie ona 
sterowana ręcznie przez osobę uprawnioną za pomocą przycisku otwarcia zainstalowanego obok 
bramki. Bramka uchylna nr 1 będzie sterowana ręcznie z pomieszczenia oficera dyŜurnego. 
Projektowane tripody nr 1 i 2 będą wyzwalane czytnikami kart zbliŜeniowych systemu kontroli 
dostępu, które będą zainstalowanych na tripodach lub ręcznie za pomocą przycisków zainstalowanych 
w pomieszczeniu oficera dyŜurnego. Dla potrzeb sterowania bramą wjazdową północną od ul. 
Magazynowej naleŜy zainstalować słupki z czytnikami kart zbliŜeniowych zgodnie z rys. nr 12, które 
będą podłączone do projektowanego kontrolera numer K-12. Linie do słupków z czytnikami kart 
zbliŜeniowych nr Kl-12/3 i Kl-12/4 naleŜy ułoŜyć w rurze RHDPE 40/3,7 układanej w ziemi. Linię 
sterującą (uruchamiającą bramę) z kontrolera numer K-12 naleŜy wprowadzić do skrzynki sterującej 
bramą wjazdową, która zainstalowana zostanie na ścianie obok furtki wejściowej. Ze skrzynki 
sterującej linię sygnalizacyjną określającą stan zamknięcia/otwarcia bramy wjazdowej naleŜy 
poprowadzić do kontrolera nr K-12. Przy furtce wejściowej zainstalować czytniki kart zbliŜeniowych 
nr Kl-12/1 i Kl-12/2, czujkę kontaktronową oraz rygiel elektryczny zewnętrzny zwalniany w momencie 
podania sygnału sterującego. Elementy te podłączyć pod kontroler nr K-12. 
Wszystkie drzwi w budynku objęte systemem kontroli dostępu i sygnalizacji włamania - napadu oraz 
furtkę przy bramie wjazdowej północnej od ul. Magazynowej naleŜy doposaŜyć w samozamykacze. 
Kable w korytarzach naleŜy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego na istniejącej 
konstrukcji kablowej. Na portierni, w serwerowni na parterze oraz w pomieszczeniach biurowych kable 
naleŜy układać w projektowanych listwach i kanałach instalacyjnych naściennych. W pionach 
kablowych linie systemu KD/SWN prowadzić w projektowanych rurkach instalacyjnych RYS 28 i 
RYS 22. 
W pomieszczeniu nr 36 - serwerowni na parterze naleŜy zainstalować komputer PC wraz z 
oprogramowaniem systemu KD/SWN I/NET/7 serwer. W pomieszczeniu oficera dyŜurnego 
na paterze oraz w pomieszczeniach nr 328 i 330 na III piętrze zainstalować stacje robocze systemu 
KD/SWN - komputery z oprogramowaniem systemu KD/SWN I/NET/7 klient. Komputery naleŜy 
włączyć do sieci teledacyjnej poprzez element aktywny sieci czyli switch 8-potrowego 10/100BaseTX. 
W pomieszczeniu oficera dyŜurnego na parterze naleŜy zainstalować sygnalizator ptyczny  
sygnalizujący stan alarmu w systemie KD/SWN. Dzięki wizualizacji sytemu na komputerze 
PC moŜliwe jest określenie miejsce powstania alarmu systemu KD/SWN. 
Wszystkie parametry funkcjonalne instalacji KD/SWN, wraz z określeniem siatki dostępu, siatki czasu, 
klas rozpoznania, klas dostępu itp. określone zostaną przez uŜytkownika i stanowić będą wymagania 
funkcjonalne do zaprogramowania systemu. 
Oprogramowanie systemu powinien dokonać wykonawca instalacji wg instrukcji producenta sprzętu. 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50133-1 „Systemy 
alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe". 
 
 



5.3 Budowa instalacji telewizji uŜytkowej 
Rozbudowę systemu telewizji uŜytkowej w budynkach KGP Warszawa ul. Domaniewska 
naleŜy wykonać w oparciu o normy: 

• EN 50132-1 Wymagania systemowe 
• PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno- białej 
• PN-EN 50132-4-1: Monitory czarno białe 
• PN-EN 50132-7: 2002 Wytyczne stosowania W obiekcie KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w 

Warszawie projektuje się rozbudowę istniejącego systemu telewizji uŜytkowej. Dzięki 
zaprojektowanemu systemowi i jego właściwości będzie moŜliwy zdalny nadzór nad wybranymi 
pomieszczeniami, ciągami komunikacyjnymi i otoczeniem kampusu w czasie rzeczywistym oraz 
będzie moŜliwa archiwizacja zdarzeń na rejestratorach cyfrowych. 
Elementami tej instalacji będą: 
- główne stanowisko nadzoru telewizyjnego, zlokalizowane w pomieszczeniu oficera dyŜurnego 

na parterze, zawierające 2 monitory kolorowe oraz 2 monitory monochromatyczne, doposaŜone 
w 2 monitory monochromatyczne 20", klawiaturę sterującą systemem TVU, 

- 2 rejestratory cyfrowe z wbudowanymi multiplekserami z przetwornikami analogowo-
cyfrowymi dla 16 torów kamerowych kaŜdy, 

- komputer PC z monitorem LCD 17", zawierający oprogramowanie systemu TVU,  
- 7 istniejących kamer zewnętrznych, 
- 5 istniejących kamer wewnętrznych (w tym 2 kamery do wymiany),  
- 6 projektowanych kamer zewnętrznych z osłonami p/słonecznymi, wyposaŜonych w zasilacze 

sieciowe i obiektywy z autoirysem i grzałki,  
- 6 projektowanych kamer wewnętrznych, wyposaŜonych w zasilacze sieciowe i obiektywy z 

autoirysem,  
- okablowanie systemu. 

Istniejące stanowisko nadzoru telewizji uŜytkowej, zlokalizowane w pomieszczeniu oficera dyŜurnego 
na parterze naleŜy doposaŜyć w 2 monitory monochromatyczne 20" oraz klawiaturę sterującą systemu 
TVU. 
W pomieszczeniu nr 36 - serwerowni w szafie 19" nr FD-01, ujętej instalacją KD/SWN naleŜy 
zainstalować 2 rejestratory cyfrowe dla 16 torów kamerowych kaŜdy . Do tych rejestratorów naleŜy 
sprowadzić okablowanie torów wizyjnych przewodem typu Wlek75-0,63/3,7 z projektowanych kamer 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz przełączyć tory wizyjne z kamer istniejących. 
W pomieszczeniu tym naleŜy zainstalować równieŜ komputer PC z monitorem LCD 17" zawierający 
oprogramowanie zarządzające systemu TVU, umoŜliwiające jednocześnie podgląd zapisanych zdarzeń. 
Rejestratory, klawiaturę sterującą oraz komputer z oprogramowaniem systemu TVU połączyć ze sobą 
kablami systemowymi. W rejestratorach będzie zapisywany obraz z danej kamery z programowalną 
częstotliwością np. 1 klatki na sekundę w stanie normalnym i do 50 klatek na sekundę w stanie alarmu. 
Istnieje moŜliwość zwiększenia ilości stanowisk nadzoru telewizyjnego. W tym celu naleŜy jedynie na 
wybranych do tego celu komputerach wyposaŜonych w kartę sieciową Ethernet (Fast Ethernet) naleŜy 
zainstalować oprogramowanie cyfrowego systemu TVU i połączyć za pomocą sieci lokalnej z 
serwerem systemu TVU zlokalizowanym w pomieszczeniu nr 36. Schemat instalacji TVU 
przedstawiono na rys. nr 4, a jej przebiegi i rozmieszczenie punktów kamerowych na rysunkach 
poszczególnych kondygnacji. Jako kamery zewnętrzne przewiduje się 3 kamery kolorowe, standardu 
PAL z przetwornikiem CCD 1/3" o rozdzielczości poziomej 480 linii i czułości 1,2lx/F1,4 oraz 3 
kamery monochromatyczne z przetwornikiem CCD 1/3" o rozdzielczości poziomej 570 linii i czułości 
0,12lx/F1,4. Kamery muszą być wyposaŜone w obudowy zewnętrzne z grzałką i zasilaczem oraz 
osłoną przeciwsłoneczną. Ogniskową obiektywu danej kamery dostroić ręcznie w trakcie jej instalacji. 
Jako kamery wewnętrzne przewiduje się 1 kamerę kolorową, standardu PAL z przetwornikiem CCD 
1/3" o rozdzielczości poziomej 480 linii i czułości 1,2lx/F1,4 oraz 7 kamer monochromatycznych z 



przetwornikiem CCD 1/3" o rozdzielczości poziomej 570 linii, z wbudowanym promiennikiem 
podczerwieni, operujących w całkowitej ciemności. Ogniskowe obiektywów dobrano dla 
poszczególnych punktów kamerowych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na dobór ogniskowej 
obiektywu w przypadku zmiany lokalizacji punktu kamerowego. 
Projektowane kamery naleŜy zasilać kablem typu YDY 3x1,5 z projektowanej tablicy nr TPP-2 
zasilania bezprzerwowego 230V/50Hz. Tablica TPP-2 ujęta została w projekcie elektrycznym. 
Linie kablowe wizyjne i zasilające do projektowanych kamer układać w ciągach korytarzowych na 
istniejącej konstrukcji kablowej w przestrzeni sufitu podwieszonego bądź w kanałach instalacyjnych 
naściennych dwukomorowych. W pionach kablowych kable naleŜy prowadzić w rurkach 
instalacyjnych RYS 28 i RYS 22. W celu dostosowania istniejącej kamery obrotowej nr KM-3z, 
zainstalowanej przy wejściu do budynku nr 2 do projektowanego cyfrowego systemu telewizji 
uŜytkowej naleŜy zainstalować układ telemetryczny sterujący głowicą tej kamery wraz z 
okablowaniem, dobrany do typu istniejącej głowicy kamery obrotowej nr KM-3z. 
Istniejącą kamerę nr KM-10w, zainstalowaną w budynku nr 2, w korytarzu na l piętrze przy kasach 
naleŜy wymienić na nową z wbudowanym promiennikiem podczerwieni, zgodnie z tabelą nr 1, zaś 
promiennik podczerwieni przenieść do kamery nr KM-12w zainstalowanej w budynku nr 3, w 
korytarzu na l piętrze. 
Istniejącą kamerę nr KM-Hw, zainstalowaną w budynku nr 2, na l piętrze przy windach zdemontować. 
W jej miejsce zainstalować nową kamerę nr KM-11w, z wbudowanym promiennikiem podczerwieni, 
w łączniku pomiędzy budynkami nr 2 i 3. Dla potrzeb współpracy systemu telewizji uŜytkowej z 
systemem KD/SWN, w instalacji KD/SWN ujęto budowę 2 linii sterujących pomiędzy rejestratorem 
cyfrowym nr 1 i kontrolerem nr K-3 systemu KD/SWN instalowanym w szafie 19" nr FD-01. Unie te 
umoŜliwi ą uruchomienie rejestracji obrazu z wybranej kamery w momencie uzbrojenia strefy, w której 
dana kamera się znajduje, bądź pojawienia się stanu alarmu w danej strefie. 
Dokładne parametry czasowe rejestracji obrazu z poszczególnych kamer określi uŜytkownik obiektu w 
momencie programowania systemów TVU i KD/SWN. 
 
6. Instalacje wnętrzowe 
6.1 Rodzaje ciągów instalacyjnych 
Instalacje wnętrzowe projektuje się wykonać w następujących ciągach : 

- sieci strukturalnej dedykowanej dla systemu KD/SWN , 
- sieci kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu 

włamania, 
- instalacji telewizji przemysłowej 

 
7. Kontrola jakości robót 
Zainstalowane w obiekcie okablowanie powinno być sprawdzone przy odbiorze. Wykonawca jest 
obowiązany przedstawić organowi kontrolującemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzające, Ŝe 
zastosowane materiały, takie jak kable, gniazda, wtyki, przełącznice ręczne, maja aktualne świadectwa 
homologacji i podać ich numery wg rejestru. Na wykonawcy ciąŜy obowiązek sprawdzenia, czy 
instalowane kable miedziane nie są załamywane, zgniecione albo w inny sposób odkształcone lub 
uszkodzone. 
Wykonawca powinien posiadać autoryzacje producenta systemu okablowania strukturalnego do 
wykonywania i konserwacji tego systemu. 
Wykonawca powinien udzielić minimum 20-letniej gwarancji producenta na wszystkie instalacje 
dotyczące okablowania strukturalnego wykonane w ramach niniejszego zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację powykonawczą. 
Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu robót. 
Dokumentacja musi zawierać certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i 



osprzętu, karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia oraz protokoły wykonania badań i 
pomiarów oraz atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, świadectwa homologacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia gwarancji na wykonane roboty budowlano-montaŜowe. 
Dla sieci teleinformatycznej wszelkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z normami: klasą E 
ISO/IEC11801:2002 oraz TIA/EIA-568B.2-1. Weryfikacja systemu okablowania powinna odbyć się na 
podstawie raportów z przeprowadzonych pomiarów według normy ISO/IEC lub EN 50173 z 
wytycznymi klasy E. Zastosowany przyrząd pomiarowy powinien mieć określony poziom dokładności 
- Level III. 
Pomiary winny być dwustronne i przeprowadzone w trybie automatycznym. Pomiary dynamiczne 
wykonać zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173 testerem np.: FLUKE 
serii 4000, Lantek 6,7 itp. 
Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania naleŜy zamieścić w formie 
elektronicznej oraz 100 % w wydruku papierowym w dokumentacji powykonawczej. 
O ile strony kontraktu na budowę instalacji nie ustalą inaczej, odbioru okablowania i oprzewodowania 
wybudowanej instalacji naleŜy dokonać zgodnie z wymaganiami normy BN-89/8984-10. Zastosowane 
urządzenia, powinny spełniać ogólne wymagania norm. 
Badanie i sprawdzenie działania instalacji, dokonać w oparciu o wymagania wymienionych 
norm oraz dokumentację techniczno-ruchową dostawcy urządzeń. 
 
8. Przedmiar robót 
Podstawą wykonania przedmiaru robót są Katalogi Nakładów Rzeczowych KNNR 5, KNR 5-06, KNR 
4 - 03, KNR 7-08, KNR 5-05, KNR 5-01 
Przedmiar robót stanowi osobną teczkę i jest integralną częścią projektu wykonawczego. 
 
9. Odbiór robót 
Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele: 
inwestora, projektanta, nadzoru ze strony firmy patronującej dostawę sprzętu oraz specjaliści 
zatrudnieni do wykonywania pomiarów. 
Od strony formalnej naleŜy sprawdzić, czy projektant, wykonawca oraz inspektor nadzoru 
inwestorskiego posiadają uprawnienia budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z 
dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
telekomunikacyjnym z późniejszymi zmianami. 
 
10. Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
dla danej pozycji kosztorysowej. 
 
11. Przepisy z wiązane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, 
wymagania ogólne. 

- dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 - Informatoin technology - Generic Cabling for Customer 
Premises 

- TIA/EIA -568-B.2-1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 6 
Cabling 

- EN 50173: 2002 Informatoin Technology - Generic cabling Systems 



- PN-93/E-08390.11 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne 
- PN-93/E - 08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 
- PN-93/E - 08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Wymagania i badania czujek. 
- PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla 

grupy wyrobów. 
- PN-EN 50130-5:2002 - Systemy alarmowe. Próby środowiskowe 
- PN-EN 50131-1:2002-Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Wymagania 

ogólne. 
- PN-EN 50131-6:2002 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Zasilacze. 
- PN-EN 50133-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące 

bezpieczeństwa, wymagania systemowe. 
- PN-IEC 839-2-7:1996- Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania pasywnych czujek stłuczenia szyby. 
- PN-93/E-08390/51 -Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania 

dotyczące systemów 
- PN-93/E-08390/52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń 
- PN-93/E-08390/54 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu 

wykorzystujące specjalizowane tory transmisji 
- PN-93/E-08390/55 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności 

cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną 
- PN-93/E-08390/56 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności 

akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną 
- PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno- białej 
- PN-EN 50132-4-1: Monitory czarno białe 
- PN-EN 50132-7: 2002 Wytyczne stosowania 
- PN-IEC 364-4-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór 
środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 

- PN-IEC 60050-195 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona 
przeciwporaŜeniowa 

- PN-IEC 60364 Zestaw norm pod ogólnym tytułem: Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych 

- PN-EN 55024:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne 
- Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy 

- PN-EN 60950 - Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej 
- PN-EN 60950/A11 - Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej 
- PN-EN 61558 - Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - 

Ogólne wymagania i badania 
- BN-85/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania 
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11. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z zasilaniem projektowanych urządzeń 
systemu KD/SWN i TVU oraz dedykowanej instalacji strukturalnej w obiekcie Komendy 
Głównej Biurze Logistyki w Warszawie przy ul.Domaniewskiej 36/38. Integralną częścią 
specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokumentacja projektowa i kosztorysowa. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót elektrycznych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN-IEC 60050-826) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonywania i 
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych - część V -Instalacje elektryczne" 

 
2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

2.1. ZałoŜenia projektowe 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
warunkami umowy. 
Instalacje elektryczne zaprojektowano w oparciu o; 

- podstawowy akt prawny, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO 
BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z późniejszymi zmianami/, 

- główny akt wykonawczy, którym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002; póz. 690;Dział IV; rozdział 8 ) 

- Polskie Normy    (przedmiotowe) 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora, stanowią część umowy i są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentach. O 
zauwaŜonych błędach i usterkach winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

 
3. WYKONAWSTWO  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z: 
- dokumentacją projektową, 
- warunkami technicznymi wykonywania robót zawartymi w opracowaniu „Warunki 

Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych -część V.- 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY - 1988/, zwane w 
skrócie; W T W i O R B-M 

- Polskimi Normami /przedmiotowe/  
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem; 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 



Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych wewnętrznych w 
pełni sprawnych, spełniających wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 
Oznacza to, Ŝe wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, 
które nie są wprost wymienione w załączonych kosztorysach (takie jak np.; wsporniki i uchwyty 
montaŜowe, złączki, śruby, dławiki, wkładki bezpiecznikowe, itp.). 
 
3.2. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych: 

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych komputerowych 
- instalacje zasilania kontrolerów, 
- instalacja elektryczna gniazda wtyczkowego (zasilanie promiennika podczerwieni) 
-  linie zasilające, 
- montaŜ zasilacza UPS i rozdzielnicy ozn.TPP-2 

W zakres wykonania powyŜszych instalacji wchodzą n/w roboty elektryczne związane z ; 
- układaniem przewodów, przygotowaniem podłoŜa, układaniem przewodów w korytku 

elektroinstalacyjnym; wciąganiem przewody w rury ochronne, 
- montaŜem osprzętu instalacyjnego: przygotowaniem podłoŜa, mocowaniem osprzętu z 

podłączeniem przewodów, 
- montaŜem rozdzielnicy i zasilacza UPS, przygotowaniem podłoŜa do zabudowania rozdzielnicy 

wraz z materiałami pomocniczymi, z podłączeniem przewodów, 
- montaŜem konstrukcji wsporczych, przygotowaniem podłoŜa, wykonaniem i montaŜem listew 

elektroinstalacyjnych, 
- pracami przygotowawczymi, przebić w ścianach, ślepych otworów pod drobne konstrukcje, 

wykonaniem drobnych robót ślusarskich. 
- wykonaniem pomiarów; 

a) rezystancji izolacji obwodów 
b) ciągłości połączeń przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 
c) impedancji pętli zwarcia 
d) rezystancji uziemień 
e) skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej w tym wyłączników 

róŜnicowoprądowych 
f) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej Metody pomiarowe powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 
 
4.    MATERIAŁY  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zastosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia elektryczne muszą spełniać wymagania n/w 
przepisów prawnych: 

- artykuł 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z późniejszymi 
zmianami/ 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych/Dz. U. Nr 107/1998, póz. 679/. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie/Dz. U. Nr 113/1988, póz. 728/ 

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w 
sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 



znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, póz. 335 wraz z 
późniejszymi zmianami/.  

MoŜliwe jest zaproponowanie materiałów elektrotechnicznych co najmniej równorzędnej jakości. 
W tym przypadku jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być 
wykonane na koszt Wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi być uzgodniona na piśmie 
z przedstawicielem inwestora i z zespołem projektowym.  
Zbiór elementów konstrukcyjnych, nośnych, wsporczych i mocujących musi być systemowy (np. 
system listew naściennych ,,Polam-Suwałki"). Nie dopuszcza się elementów wykonanych na 
budowie z przypadkowego materiału. 

 
4.2. Zastosowane materiały elektrotechniczne 
Przyjęto zastosowanie aparatów i urządzeń n/w producentów: 
- aparaty elektryczne  firma „Legrand" 
- rozdzielnica [obudowa] firma „Legrand" 
- przewody,                   firma; ,,TELE-FONIKA" SA 
- osprzęt instalacyjny  firma „Kontakt" SA 
- listwy naścienne  firma „POLAM-Suwałki" 
- zasilacz UPS   firma,,FAST Group"-Warszawa 

 
5. SPRZĘT 

Sprzęt uŜywany w robotach budowlano - montaŜowych powinien mieć ustalone parametry techniczne, 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak równieŜ wytrzymałości. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 
6. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na placu budowy 
zawarte są w W T W i O R B-M /punkt 1.6/. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów 
elektrotechnicznych. 

 
7. OBMIAR ROBOT  

Powykonawczy obmiar robót wykonywać w oparciu o dokumentację projektową oraz ewentualne, 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, w jednostkach ustalonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 

 
8.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości wykonania  instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie; 
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść instalacji elektrycznych przez ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń i osprzętu, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów, zacisków, itp. 
- prawidłowego oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych, 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do 



dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej. 
 
9.   ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu W T i O R B-M /p. 1.10/. Szczegółowe warunki 
techniczne związane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robót elektrycznych podano w treści 
odnośnych rozdziałów W T i O R B-M ; 

- rozdzielnie o napięciu do 1 kV    /p. 5.6 - 5.8 / 
- wnętrzowe instalacje elektryczne do 1 kV  /p. 7.14 - 7.16 / 
- instalacje i urządzenia ochrony p-poraŜeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/  

Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi; 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, Jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem, 
- protokoły prób i pomiarów po wykonaniu instalacji oraz montaŜu urządzeń, 
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, aparatami i 

urządzeniami. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez UŜytkownika. 
Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować; 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów, wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Wykonawca robót elektrycznych powinien uwzględnić koszty wynikłe z udziału w pracach 
rozruchowych instalacji sanitarnych i technologicznych. 

 
11.   WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH  

11.1. USTAWY 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE [ Jednolity tekst Dz.U. z 

2000r.Nr106,poz.1126; zmiany; z 2000r. Nr 109,poz.1157; Nr 120.poz.1268; z 2001r. 
Nr5,poz42; Nr100.poz.1085; Nr 110,poz.1190; Nr 115,poz.1228; Nr 129.poz.1439; Nr 
154.poz.1800; z 2002r. Nr37.poz.353; Nr 74.poz.676 ] 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, póz. 250; z 
późniejszymi zmianami]. 

- Ustawa z dnia 10kwietnia 1997 r. - PRAWO ENERGETYCZNE [ Dz. U. Nr 54, póz. 
348; z późniejszymi zmianami]. 



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej [Jednolity tekst Dz.U. z 
2002r. Nr147.poz.1129] 

 
11.11. ROZPORZĄDZENIA  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Dz.U. Nr 129.poz.844 oraz zmiana z 
2002r. Nr91,poz.811] 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. Nr 
92,poz.460 oraz z 1995r. Nr 102,póz.507 ]. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w 
sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności [Dz.U.Nr55,poz.362]. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych [Dz.U. Nr 107; póz. 679 oraz z 2002r. Nr 8,poz.71 ;Nr 25.poz.256] 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie /Dz.U. Nr 113; póz. 728/. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej /Dz.U. Nr 99, póz. 637/. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr80;poz.912] 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w 
sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr80.poz.867] 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr75.poz.690/. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa. Usytuowanie /Dz.U. Nr156.poz.1304/. 

 
 

11.III. ZARZ ĄDZENIA  
- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z późniejszymi zmianami/. 

 
11.IV. NORMY  
11.IY.1 Normy podstawowe 

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,  przedmiot i 
wymagania podstawowe [Zastępuje PN-91/E-05009/01]. 

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk [Zastępuje PN-91/E-05009/03]. 

- PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. [Zastępuje PN-92/E-05009/41]. 

- PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 



zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. [Zastępuje PN-92/E-05009/42]. 

- PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. [Zastępuje PN-92/E-
05009/42].  

- PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. [Zastępuje PN-92/E-
05009/45]. 

- PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. [Zastępuje PN-92/E-05009/46]. 

- PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. [Zastępuje PN-
92/E-05009/47]. 

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. [Zastępuje PN-93/E-05009/443]. 

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. [Zastępuje PN-91/E-05009/473].  

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. [Zastępuje PN-93/E-05009/51], 

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

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

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastępuje PN-93/E-
05009/53]. 

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. [Zastępuje PN-92/E-05009/537]. 

- PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-92/E-05009/56]. 

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 
[Zastępuje PN-93/E-05009/61]. 

 
11.IV.2. Normy pozostałe 

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania 
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 
- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
 


