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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót elektrycznych związanych z przebudowa piętra III i części piętra II w 

budynku głównym szpitala w Olkuszu w ramach modernizacji szpitala w nowym szpitalu 

w Olkuszu Sp. z o.o. przy Al. 1000-lecia 13 w Olkuszu.  

 

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. 

 
2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
2.1. Założenia projektowe 
 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z warunkami 

umowy. Instalacje elektryczne i teletechniczne zaprojektowano w oparciu o: 

a) Założenia i wytyczne inwestora oraz architektów 

b) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016, z późn.zm.); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, poz.1133); 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.). 

e) Polskie Normy (przedmiotowe) 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inwestora, stanowią część umowy i są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w 

dokumentach. O zauważonych błędach i usterkach winien natychmiast powiadomić 

Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 
3. PLAC BUDOWY 
 

3.1. Organizacja placu budowy i robót 
- Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni 

z Inwestorem. 

- Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 

ust. 1 pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i funkcjonowanie obiektu. 

- Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieżąco korygowany 

i uzgadniany z Inżynierem i Użytkownikiem. 
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3.2. Przygotowanie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, 

a w szczególności: 

a) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

b) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych 

do wykonania danego rodzaju robót. 

c) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek 

pożaru. Sprzęt podręczny p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu 

(np. gaśniczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.). 

 
4. WYKONAWSTWO 
 

4.1. Ogólne wymagania techniczne 
 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 

- dokumentacją projektową, 

- instrukcjami montażowymi producentów urządzeń, wyrobów i aparatów 

- poleceniami Inspektora Nadzoru 

- warunkami technicznymi wykonywania robót zawartymi w opracowaniu „Warunki 

Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych -część V.- 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY/, 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 przeciwpożarowej, 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowych 

kompletnych instalacji elektrycznych wewnętrznych, zewnętrznych oraz okablowania dla 

części instalacji teletechnicznych w pełni sprawnych, spełniających wszystkie wymagania 

techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że 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 montażowe, złączki, 

śruby, dławiki, itp.). 

Za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymienionymi dokumentami 

i poleceniami Inspektora nadzoru pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

4.2. Zakres robót objętych ST 
 

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: 

- montaż  tablic zasilających elektrycznych wewnętrznych 0,4kV 

- instalacje elektryczne 230 V 

- instalacje sieci niskoprądowych 

- instalacje uziemienia, połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej 

 

4.3. Przedmiot robót objętych ST 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robót związanych z: 

- kompletacją materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych celem umożliwienia właściwego 

montażu urządzeń, aparatów i elementów instalacji, 
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- prefabrykacją, transportem na budowę i montażem na miejscu przeznaczenia 

rozdzielnic elektrycznych, montażem urządzeń, aparatów, osprzętu 

oraz odbiorników energii elektrycznej, 

- montażem tras koryt kablowych i drabinek, układaniem kabli i przewodów 

elektrycznych, 

- wykonaniem oznakowania wszystkich kabli, przewodów oraz innych elementów 

instalacji wskazanych w dokumentacji projektowej, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań urządzeń i elementów instalacji 

oraz potwierdzeniem protokółami kwalifikującymi do montażu lub odbioru dane 

urządzenie lub element instalacji. 

 

5. MATERIAŁY, PREFABRYKATY, WYROBY 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, prefabrykatów i 

wyrobów 
 

Zastosowane materiały elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne 

i elektroniczne 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, poz. 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, poz. 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, poz. 335 wraz z późniejszymi zmianami/. 

 

W szczególności do wykonania prefabrykatów rozdzielnic oraz do montażu urządzeń 

i instalacji elektrycznych w budynku powinny być stosowane wyłącznie materiały 

(aparaty, kable, przewody, osprzęt itp.) posiadające dopuszczenie do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

 

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

- wydał deklaracje zgodności wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

polskie normy wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne 

lub zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej – dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

W celu zapewnienia uzyskania pożądanej jakości funkcjonalnej, użytkowej 

i eksploatacyjnej układu zasilania gwarantowanego, a także w celu uzyskania 

pożądanego standardu wykonania robót, w dokumentacji projektowej jednoznacznie 

określono parametry techniczne wszystkich przewidywanych do zastosowania materiałów 

i wyrobów. 

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów 

i wyrobów na inne (innego typu lub innego producenta) jest możliwa po spełnieniu 

następujących warunków: 
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- proponowany zamiennik (materiał lub wyrób) charakteryzuje się co najmniej 

takimi samymi parametrami i właściwościami technicznymi co wyrób określony 

w projekcie, 

- proponowany zamiennik cieszy się na rynku co najmniej taką samą opinią 

w zakresie jakości i cech eksploatacyjnych co wyrób (materiał) określony 

w projekcie, 

- propozycja zastosowania zamiennika będzie przedstawiona na piśmie, będzie 

zawierała zestawienie porównawcze wszystkich parametrów technicznych i cech 

obu wyrobów (określonego w projekcie i zamiennika), będzie określała cel 

zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje projektanta 

i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny być dołączone dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiału, wyrobu) do stosowania 

w budownictwie. 

 

W tym przypadku jakiejkolwiek przeróbki projektowej, budowlanej i instalacyjnej muszą 

być wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek zmiana materiałowa musi być uzgodniona na piśmie z przedstawicielem 

Inwestora i z Projektantem. 

Zbiór elementów konstrukcyjnych, nośnych, wsporczych i mocujących musi być 

systemowy. Nie dopuszcza się elementów wykonanych na budowie z przypadkowego 

materiału. 

 

5.2. Zastosowane materiały, prefabrykaty i wyroby 
 

Przyjęto zastosowanie następujących materiałów, prefabrykatów: 

 

a) Rozdzielnice i szafy wtynkowe i natynkowe w obudowie metalowej, 

malowane proszkowo / zamknięte za drzwiami w wykonaniu z PVC. 

 

b) Przewody i kable elektroenergetyczne na napięcie 0,75kV i 1,0kV Zaleca 

się zastosowanie kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007. 

 

c) Oprawy oświetlenia podstawowego 

zaleca się zastosowanie systemu oświetlenia podstawowego wnętrz jednego producenta 

 

A1 

• Moc oprawy [W]: ≤ 39,0 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 4137 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 106 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: 595 x 595 x 10 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

A1n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 39,0 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 4137 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 106 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 
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• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: 595 x 595 x 10 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

B1 

• Moc oprawy [W]: ≤ 14,4 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 2017 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 140 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 591 x 115 x 88 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

B1n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 12,6 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1522 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 120,8 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: 572 x 63 x 74 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

B2n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 21,7 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 3160 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 146 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: SHM (szyba hartowana matowa) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 67 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH, ENEC 

B3 

• Moc oprawy [W]: ≤ 28,2 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 4213 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 149,4 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
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• Układ optyczny / przesłona: SHM (szyba hartowana matowa) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: - 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 67 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH, ENEC 

B3n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 28,2 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 4213 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 149 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: SHM (szyba hartowana matowa) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 574 x 574 x 69 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

B3n DALI 

• Moc oprawy [W]: ≤ 28,2 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 4213 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 149 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: SHM (szyba hartowana matowa) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 574 x 574 x 69 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

• Statecznik DALI 

B5n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 49,1 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 7349 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 149,7 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: SHM (szyba hartowana matowa) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: - 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 574 x 574 x 69 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

C1 

• Moc oprawy [W]: ≤ 14,0 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1376 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 98 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥85 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
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• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: Ø165 x 100 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

C1s 

• Moc oprawy [W]: ≤ 14,0 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1376 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 98 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥85 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: Ø165 x 100 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy i gipsowo-kartonowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

C2 

• Moc oprawy [W]: ≤ 20,0 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1868 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 93 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥85 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: Ø165 x 100 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy i gipsowo-kartonowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

C2s 

• Moc oprawy [W]: ≤ 20,0 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1868 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 93 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥85 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: Ø165 x 100 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy i gipsowo-kartonowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

D1n DALI 

• Moc oprawy [W]: ≤ 51,8 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 5639 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 109 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥95 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 
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• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA 

z szybą hartowaną) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 574 x 574 x 69 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH, ENEC,CNBOP 

• Statecznik DALI 

D2 

• Moc oprawy [W]: ≤ 63,6 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 7049 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 111 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥95 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA 

z szybą hartowaną) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 67 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH, ENEC,CNBOP 

D2n DALI 

• Moc oprawy [W]: ≤ 63,6 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 7049 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 111 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥95 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA 

z szybą hartowaną) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 67 

• Sposób montażu: do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH, ENEC,CNBOP 

• Statecznik DALI 

D3n DALI 

• Moc oprawy [W]: ≤ 51,8 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 5639 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 108,9 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥95 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA 

z szybą hartowaną) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: - 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 1174 x 274 x 69 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH, CNBOP 



11 

 

• Statecznik DALI 

D5n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 49,1 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 6573 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 133,9 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA 

z szybą hartowaną) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: - 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 1174 x 274 x 69 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

E1n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 40,2 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 4980 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 123,9 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 34 

• Sposób montażu:  do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

E2 

• Moc oprawy [W]: ≤ 40,2 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 5071 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 126,1 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 34 

• Sposób montażu:  do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy i gipsowo-kartonowy  

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

E2n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 40,2 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 5071 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 126,1 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP20/44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 596 x 596 x 34 
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• Sposób montażu: nastropowy i na zwieszakach 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

F1n 

• Moc oprawy [W]: ≤ 49,1 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 6668 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 135,8 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP40 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: blacha stalowa 

• Wymiar oprawy [mm]: 595 x 595 x 55 

• Sposób montażu: nastropowy 

• Certyfikaty / atesty: CE 

K1 

• Moc oprawy [W]: ≤ 12,6 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1491 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 118 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP44 

• Zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 

• Układ optyczny / przesłona: PLX (opalizowane PMMA) 

• Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 

• Materiał obudowy: aluminium 

• Wymiar oprawy [mm]: 574 x 50 x 60 

• Sposób montażu: naścienny 

• Certyfikaty / atesty: CE, PZH 

P1 

• Moc oprawy [W]: ≤ 3 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 123 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 41 

• Oprawa oświetleniowa LED do wbudowania w ścianie 

• Stopień ochrony: ≥ IP65 

Plafon 

nie wchodzić 

• Moc oprawy [W]: ≤ 17,3 

• Strumień oprawy [lm]: ≥ 1868 

• Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: ≥ 108 

• Typ źródła: LED 

• CRI: ≥80 

• Temperatura barwowa [K]: 4000 

• Stopień ochrony: ≥ IP54 

• Układ optyczny / przesłona: PC (poliwęglan opalizowany) 

• Wymiar oprawy [mm]: 280 x 280 x 54 

• Sposób montażu: nastropowy i naścienny 

• Certyfikaty / atesty: CE 

 

d) Oprawy oświetlenia awaryjnego 

zaleca się zastosowanie systemu oświetlenia awaryjnego wnętrz jednego producenta 

 

AW 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, IP65 

• Montaż: podtynkowy 

• Zastosowanie: przestrzeń otwarta 

• Źródło światła: 3W 

• Czas pracy akumulatora: 3h 

• Strumień: 460lm 

AWn • Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 
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szarego lub czarnego, IP65 

• Montaż: natynkowy 

• Zastosowanie: przestrzeń otwarta 

• Źródło światła: 3W 

• Czas pracy akumulatora: 3h 

• Strumień: 460lm 

AW1 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, IP65 

• Montaż: podtynkowy 

• Zastosowanie: przestrzeń otwarta 

• Źródło światła: 3W 

• Czas pracy akumulatora: 3h 

• Strumień: 460lm 

AW1n 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, IP65 

• Montaż: natynkowy 

• Zastosowanie: przestrzeń otwarta 

• Źródło światła: 3W 

• Czas pracy akumulatora: 3h 

• Strumień: 460lm 

AW3 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, IP65 

• Montaż: podtynkowy 

• Zastosowanie: uniwersalne 

• Źródło światła: 3W 

• Czas pracy akumulatora: 3h 

• Strumień: 460lm 

AW3n 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, IP65 

• Montaż: natynkowy 

• Zastosowanie: uniwersalne 

• Źródło światła: 3W 

• Czas pracy akumulatora: 3h 

• Strumień: 460lm 

EW1 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, szyba z plexi, jednostronna, IP40 

• Montaż: natynkowy/podtynkowy 

• Źródło światła: 1W 

• Czas pracy akumulatora: 1h 

EW2 

• Wykonanie: Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z 

szarego lub czarnego, szyba z plexi, dwustronna, IP40 

• Montaż: natynkowy/podtynkowy 

• Źródło światła: 1W 

• Czas pracy akumulatora: 1h 

 

e) Sieć strukturalna 

 

Panel 

światłowodowy 

• 19’’ panel światłowodowy 1U 12xLC/PC duplex OS2 w wersji do 

spawania wyposażony w adaptery LC/PC duplex OS2 

• Panel światłowodowy musi umożliwiać zrobienie bezpiecznej 

rezerwy ok 2 metrów luźnej tuby w granicach swojej 

konstrukcji, tak żeby pole spawów i krosowe było odseparowane 

od miejsca składowania rezerwy 

• Panel światłowodowy w swojej przestrzeni musi być wyposażony 

w elementy umożliwiające bezpieczne zainstalowanie pigtaili o 

długości min 2m  

• Panel światłowodowy musi stanowić element systemu 

bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od miejsca jego 
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wprowadzenia do szafy aż do wejścia do panela 

• Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny się 

charakteryzować konstrukcją półścisłej tuby ułatwiającej 

zdejmowanie zewnętrznego bufora 

• Panel musi umożliwiać swobodny dostęp do części 

połączeniowej oraz pola spawów bez narażania rezerwy luźnej 

tuby na naprężenia mogące spowodować jej pęknięcie 

• Zakłada się możliwość zakończenia w panelu do 48 włókien 

światłowodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) 

zakończonych adapterami typu LC duplex. 

• Panele muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do 

wykonania spawów i ułożenia kabli wewnątrz przełącznicy. W 

skład kompletu muszą wejść: 

• komplet pigtaili 

• komplet adapterów połączeniowych 

• tacki spawów 

• magazynki spawów 

• komplet osłonek termokurczliwych lub alternatywnych 

• system organizacji zapasu pigtaili 

• system zapewniający bezpieczne wprowadzenia kabla do 

przełącznicy 

• Panel światłowodowy musi umożliwiać wymianę płyty czołowej, 

co pozwoli na zmianę użytego standardu złączy w każdym 

momencie użytkowania 

• Konstrukcja panela światłowodowego musi gwarantować 

nieprzekroczenie dozwolonych kątów gięcia kabli krosowych 

zabezpieczając je przed naprężeniami, w szczególności przed 

zgięciem/przytrzaśnięciem przez drzwi szafy. 

Adaptery 

światłowodowe 

• Zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje powinny być 

ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera 

(niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia 

własności optyczne całego połączenia. 

• Ze względów bezpieczeństwa, adaptery oraz złącza stosowane 

w panelu muszą automatycznie zamykać prześwit włókna w 

feruli tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia 

wzroku przez obsługę lub instalatorów 

• Adaptery światłowodowe muszą być wyposażone w 

półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe, które pod wpływem 

oświetlenia toru transmisyjnego źródłem światła widzialnego 

zmieniają kolor, znacznie ułatwiając identyfikację połączeń bez 

ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z obsługi serwisowej 

• W celu poprawienia obsługi i bezpieczeństwa połączeń, adaptery 

światłowodowe muszą zapewniać kodowanie kolorem oraz 

zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym dokonaniem 

połączenia oraz rozłączenia 

• Kolorystyka adapterów połączeniowych będących na 

wyposażeniu paneli ma umożliwiać identyfikację kabli 

światłowodowych i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj: dla 

włókien jednomodowych PC OS2: niebieski 

Złącza 

światłowodowe 

• Zastosowane w panelach złącza muszą charakteryzować się 

wartościami IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) 

zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metodą zgodnie z 

IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL 

• Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne 

własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa 

żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia 

• Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się 

następującymi parametrami wydajnościowymi zgodnie z IEC 
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61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6 Grade C/2 

 

Rodzaj 

obsługiwanych 

włókien 

jednoomodowe 

Klasyfikacja 

złączy wg IEC 

61753-1 

Grade C/2 

Średnie straty 

wtrąceniowe 

(IL)[dB] 

zgodnie z IEC 

61300-3-34 

≤0,50 

Straty 

wtrąceniowe 

(RL )[dB] 

Zgodnie z IEC 

61300-3-6 

≥60 

 

Okablowanie 

miedziane 

Łącza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania będą 

wg modelu Interconnect – TO (2 złączowy) zgodnie z ISO 11801 

ed.2.2. Połączenia te realizowane są za pomocą okablowania 

miedzianego pozwalającego uzyskać wydajność klasy co najmniej 

EA o klasyfikacji ogniowej B2ca s1-d1-a1. 

Połączenia poziome miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane 

są do obsługi transmisji danych i opierać się będą na ekranowanym 

kablu 4P o wydajności kategorii 6A.  

Szczegółowe wymagania dla kabla zawiera poniższa tabela. 

 

Kategoria Kat.6A 

Zgodność ze 
standardami 

 
EC 61156-5 

2nd ed. 

ISO/IEC 

11801 

EN 50173-1 

EN 50288-

x-1 

IEC 60754-

2 

IEC 61034 

CPR fire 

class: 

EN50575 

IEC 60332-

3-24 

CPR 

classification 
B2ca s1-

d1-a1 

(LSFRZH) 

Ekranowanie S/FTP 

Klasa separacji  
wg EN50174-2 

  

C 

Częstotliwość 
trans. [GHz] 

0.65 

ø żył [AWG]  23 

Max ø kabla 7.6 
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[mm] 
 

Moduły 

przyłączeniowe 

Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów 

okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na 

wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg 

wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych: 

• W ramach całego systemu okablowania strukturalnego 

dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we 

wszystkich zastosowanych platformach 

• Kategoria zastosowanego miedzianego modułu 

przyłączeniowego zgodnie z założeniami projektowymi musi 

spełniać wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawę do 

uzyskania wydajności toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 

11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajność ta jest 

wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 10GBase-T 

• Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za 

pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za 

najbardziej niezawodną metodę terminacyjną. 

• Dopuszcza się zastosowanie metody IDC tylko z 

wykorzystaniem V-styku z uwagi na największą powierzchnię 

kontaktu, co gwarantuję najniższą rezystancję, co jest 

szczególnie istotne dla nowych standardów zasilania zdalnego 

4PPoE. 

• Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą 

jednocześnie mieć możliwość terminacji żył typu drut jak i linka 

w następujących rozpiętościach średnic: 

• AWG 22 – 26 dla drutu 

• AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki 

• Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd 

niezbędne jest zapewnienie obsługi kabli o średnicy żyły wraz z 

powłoką aż do min 1.5 mm 

• Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy 

zewnętrznej do 10mm.  

• Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi 

gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od 

stanu i jakości samego narzędzia terminującego. 

• Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji 

TIA/EIA 568A lub B  

• Moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez 

przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu. 

• Moduły muszą obsługiwać technologię PoE oraz PoE+ (Power 

Over Ethernet) zgodnie z IEC 60512-99-001 

• Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC 

unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE 

• Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać 

minimum 4 krotną reterminację. Wymagane jest przedstawienie 

stosownego raportu z testów. 

• Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać 

minimum 750 cykli połączeniowych. Wymagane jest 

przedstawienie stosownego raportu z testów. 

• Dla zagwarantowania właściwych parametrów transmisji piny 

modułów muszą być pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 

µm. 

• Moduł musi pozwalać na skrócenie minimalnej długości łącza do 

5 m (zamiast 15 m). 

Wyspecyfikowane powyżej kable instalacyjne 4P miedziane należy 

właściwie wprowadzić i zainstalować w panelach krosowych. Panele 

powinny charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno-
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użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne 

użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego 

eksploatacji. 

Panel 1U 48 

portów Kat.6A 

ekranowany 

• Kasety dla modułów miedzianych powinny obsługiwać do 6 

portów, co pozwala na płynną rozbudowę sieci co 6 portów 

osiągając maksymalną pojemność 48 portów, 

• Kasety dla modułów miedzianych muszą obsługiwać moduły 

przyłączeniowe co najmniej Kat.6A oraz Kat.8.1, 

• Minimalna pojemność panela to 96 włókien na 1U, 

• Minimalna pojemność panela to 48 portów miedzianych i / lub 

światłowodowych, 

• Panel musi być podzielony w taki sposób, aby można było 

obsługiwać niezależnie co najmniej 8 sekcji, które mogą zostać 

wyposażone w odpowiednie moduły z przeznaczeniem dla 

techniki miedzianej lub światłowodowej, 

• Panel musi być przygotowany na łączenie włókien za pomocą 

spawania ale także na montaż modułów lub kaset 

prefabrykowanych ze złączem (MPO na LC Duplex), 

• Panel musi być przygotowany na łączenie włókien za pomocą 

spawania ale także na montaż modułów lub kaset 

prefabrykowanych ze złączem (MPO na LC Duplex), 

• Płyta czołowa panela musi mieć możliwość założenia bocznych 

prowadnic dla kabli krosowych, 

• Panel musi mieć uchylną pokrywę chroniącą podłączone kable 

krosowe. Pokrywa ochronna musi mieć dedykowane pole 

opisowe z możliwością wsunięcia etykiety. 

• Panel musi obsługiwać złącza światłowodowe LC Duplex, MPO 

oraz RJ45 jednocześnie w tej samej obudowie, 

• Moduły muszą być obsługiwane od tyłu panela niezależnie, 

• Tył panela musi umożliwiać montaż dodatkowych półek lub 

prowadnic bocznych w celu późniejszego montażu 

wprowadzanych kabli. Kable instalacyjne miedziane i 

światłowodowe powinny być wprowadzane do obudowy panela 

po uprzednim zamocowaniu do półki przykręconej za panelem 

lub do prowadnic bocznych. 

• Panel musi umożliwiać monitorowanie stanu połączenia 

wszystkich złącz w panelu. 

Kable krosowe • Kategoria kabla Kat.6 ekranowana 

• Maksymalna średnica kabla 6.0 mm Kat.6A ekranowana 

• Reakcja izolacji na ogień LSZH Kat.6A ekranowana 

• Połączenie kabla z wtykiem musi być realizowane przez złącze 

IDC, które gwarantuje stabilność niezależnie od temperatury i 

wibracji. Połączenie tego typu jest zalecane dla połączeń 

obsługujących zasilanie zdalne PoE 

• Producent musi oferować kable krosowe w wielu różnych 

kolorach izolacji 

• Producent musi oferować kable w długościach od 25 cm do 25 

m 

• Producent musi posiadać możliwości techniczne pozwalające na 

wykonanie dodatkowego nadruku bezpośrednio na izolacji kabla 

• Wtyki kabli muszą umożliwiać zakładanie dodatkowych osłonek 

dostępnych w różnych kolorach w celu łatwego odróżnienia 

wśród innych połączeń 

• Kable muszą umożliwiać założenie blokady mechanicznej z 

kluczem 

• Dźwignia złącza RJ45 musi być dodatkowo chroniona przez 

element obudowy wtyku 

• Dźwignia złącza RJ45 musi być odporna na wielokrotne wygięcie 
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w przeciwnym kierunku  

• Zgodność ze standardami zasilania zdalnego -  PoE (IEEE 

802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) IEC 

60512-99-001/002 do 90W 

• Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszą 

posiadać możliwość doposażenia ich w elementy umożliwiające 

aktywne monitorowanie stanu połączeń w czasie rzeczywistym 

 

Podstawowe parametry kabli krosowych zawiera poniższa tabela: 

 

Kategoria Kat.6A 

Zakres 

częstotliwości 

w którym 

badano kable 

[MHz] 

Do 650 

Rodzaj powłoki LSFRZH 

Klasyfikacja 

ogniowa 

IEC 60332-3-24; IEC 

60754-2;  

IEC 61034 

Ekranowanie S/FTP 

Max ø kabla 

[mm] 

6.0 

Średnica 

przewodu 

AWG 26/7 

 

Gniazda logiczne Zaleca się aby gniazda logiczne oparte zostały na płycie czołowej 

skośnej (kątowej) 45x45 mm, tj z wyprowadzeniem na dół, na 

skos kabli przyłączeniowych, zaś do góry kabla instalacyjnego – w 

celu zagwarantowania najbardziej łagodnego wprowadzenia i 

wyprowadzenia kabli a także zabezpieczenia przed ich 

załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera 

podczas instalacji). Płyta czołowa kątowa powinna posiadać 

zaślepkę jednego portu aby mogła być również używana jako 

jednoportowa i w górnej części  powinna posiadać etykietę 

opisową. Płyta czołowa kątowa powinna być zgodna ze standardem 

uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej 

uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii 

wzorniczej łączników elektroinstalacyjnych dowolnego producenta. 

Zaleca się ich montaż do puszek o głębokości >70m. Płyta czołowa 

skośna w standardzie uchwytu typu Mosaic 45 powinna być 

dostępna w dwóch kolorach: białym i czarnym.  

W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania 

płyty czołowe  w standardzie Mosaic 45 pod moduły RJ45 powinny 

posiadać po cztery otwory przy każdym gnieździe RJ45 

umożliwiające zainstalowanie mechanicznych zabezpieczeń w celu 

umożliwienia ochrony urządzeń aktywnych sieci komputerowej 

przed podłączeniem do innego systemu transmisyjnego (aby nie 

podłączyć np. komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora 

obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, 

który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z 

gniazda. Gniazda dostępne dla osób niepowołanych powinny 

umożliwiać ich zaślepienie zabezpieczając przed niepowołanym 

podłączenie się do sieci. O ich odblokowaniu  i udostępnieniu 

osobie trzeciej powinien decydować administrator sieci zdejmując 

za pomocą specjalnego klucza blokadę – zaślepkę gniazda.  
 

f) CCTV 
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Kamera 

kopułkowa 

• Obudowa: wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w 

kolorze białym 

• Klasa szczelności: IP67 

• Zasilanie: PoE, 12 VDC 

• Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: TVS 4000 V 

• Pobór mocy: 6 W, 11 W (IR wł.) 

• Przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7” 

• Liczba efektywnych pikseli: 2688 (H) x 1944 (V) 

• Czułość: 0.007 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb 

czarno-biały 

• Rozdzielczość strumienia wideo: 2592 x 1944, 2592 x 1520, 

2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 

x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA) 

• Prędkość przetwarzania: 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 

1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości 

• Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie 

• Kompresja wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, 

H.265+, H.265 Smart, MJPEG/G.711 

• Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C 

• Maksymalna wilgotność: 95% 

• Wymiary: 112mm x 100mm (śr. x wys.) 

• Masa: 0,7kg 

Rejestrator 

sieciowy 

• Zasilanie: 12 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/12 VDC w 

komplecie) 

• Pobór mocy: 30 W (z 2 dyskami) 

• Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C 

• Wymiary: 380mmx52mmx268mm (szer. x wys. x dł.) 

• Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer: 3840x2160 

• Wejścia/wyjścia audio: 1 x liniowe (RCA) / 1 x HDMI , 1 x 

liniowe (RCA) 

• Tryby nagrywania ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu 

• Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, 

FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP, P2P, 

HTML5 

Dysk twardy • Pojemność: 8000 GB 

• Prędkość obrotowa: 5640 rpm 

• Technologia przechowywania: HDD 

• Wymiary: 26,1mm x 147mm x 101,6mm 

• Liczba obsługiwanych kamer: do 64 

Monitor • Przekątna ekranu: 21.5” 

• Rozdzielczość: 1920x1080 (FullHD) 

• Typ matrycy: TN 

• Rodzaj podświetlenia: LED 
 

g) System przyzywowy 

 

Terminal NODE 

LCD z 

wezwaniem 

lekarza 

Terminal NODE to urządzenie przeznaczone dla pielęgniarek, 

lekarzy lub sal pacjentów. Funkcjonalność urządzenia można 

dowolnie zmieniać wybierając odpowiedni tryb pracy. Stanowi 

węzeł komunikacyjny pomiędzy urządzeniami podłączonymi do 

własnej magistrali salowej, a resztą pomieszczeń. Urządzenie 

posiada ponadto wejścia pasywne do przyłączenia urządzeń ze 

stykiem NO.  

 

Terminal komunikuje się z innymi terminalami za pomocą cyfrowej 

magistrali CAN BUS. Wyposażony w dotykowy wyświetlacz 3,5”, 

która wyświetla aktualne zdarzenia, ale pozwala także zarządzać 
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całym systemem, poprzez zdalne konfigurowanie podłączonych do 

sieci urządzeń. Umożliwia przeprowadzenia diagnostyki 

pomieszczeń zgłaszających awarię.  

 

Dane techniczne: 

• Stopień ochrony: IP 20 

• Montaż: natynkowo lub p/t puszka 

• Napięcie pracy: 12-30 VDC  

• Prąd roboczy maksymalny: 160 mA 

• Temp. pracy: 0°C do 50°C 

• Obudowa: antybakteryjna i UV odporna 

Lampka salowa z 

nodem 

Lampka salowa z nodem sygnalizuje stan przycisków w sali, nad 

którą się znajduje. Wszystkie zdarzenia w sali wizualizowane są na 

lampce, dzięki czemu jej stan jest widoczny na korytarzu. Lampka 

posiada także dodatkowy sygnalizator akustyczny, który można 

aktywować odpowiednią zworką – domyślnie sygnalizator jest 

wyłączony. Lampka posiada 4 kolory, które informują o stanie sali. 

Do noda podłączane są przyciski z sali oraz inne nody z 

pomieszczeń w celu przepływu informacji pomiędzy salami.  

 

Dane techniczne:  

• Stopień ochrony: IP20 

• Montaż: p/t, Ф60 

• Napięcie pracy: 24 V DC +/-10% 

• Prąd roboczy maks.: 160 mA 

• Wymiary (szer. x wys. x gł): 82x82x41 mm 

• Temp. pracy: 0°C do 50°C 

Zasilacz 10A/24V 

(240W) 

Dane techniczne:  

• Montaż: szyna din 

• Napięcie wejściowe: 230 V 

• Prąd roboczy maks.: 10 A  

• Napięcie wyjściowe: 24 VDC  

Przycisk 

odwoławczy/- 

-kasujący BUS 

Przycisk przyłącza się bezpośrednio do przewidzianych w tym celu 

zacisków na nodzie salowym. Możliwe jest zrównoleglenie 

przyłączanych przycisków pod te same zaciski w module. Możliwa 

jest zmiana fukcji przycisku za pomocą przełącznika typu DIP-

Switch na urządzeniu. Komunikacja cyfrowa w nodem. Przycisk 

posiada duży podświetlany przycisk kasujący, dźwiękowe 

przekierowanie wezwań oraz obudowę antybakteryjną i odporną na 

UV.  

 

Dane techniczne:  

• Stopień ochrony: IP 20 

• Montaż: puszka p/t, Ф60 

• Napięcie pracy: 24 VDC +/-15% 

• Prąd spoczynkowy: 15 mA 

• Prąd roboczy: 30 mA 

Przycisk 

przywoławczo- 

odwoławczy z 

wezwaniem 

lekarza BUS 

Przyciskowi przywoławczo-odwoławczemu z wezwaniem lekarza 

można przydzielić różne funkcje poprzez ustawienie za pomocą 

przełącznika typu DIP-Switch na urządzeniu. Przyłącza się go 

bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu 

salowego. Przycisk komunikuje się z nodem przez komunikację 

cyfrową.  

 

Dane techniczne: 

• Stopień ochrony: IP20 

• Montaż: puszka podtynkowa Ф60 

• Napięcie pracy: 24V DC +/- 15% 
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• Prąd roboczy: 30 mA 

Przycisk 

sznurkowy BUS z 

mechanizmem 

do rozłączania 

Przycisk przyłącz się bezpośrednio do przewidzianych w tym celu 

zacisków modułu salowego. Możliwe jest zrównoleglenie 

przyłączanych przycisków pod te same zaciski w module. 

Komunikacja cyfrowa z nodem. Możliwość ustawienia innej funkcji 

za pomocą przełącznika typu DIP-Switch na urządzeniu.  

 

Dane techniczne: 

• Stopień ochrony: IP20 

• Montaż: p/t, Ф60 

• Napięcie pracy: 24 V DC +/-10% 

• Prąd spoczynkowy: 15mA 

• Prąd roboczy: 30mA 

Przycisk 

przywoławczy  z 

gniazdem BUS 

Każdemu przyciskowi przywoławczemu z gniazdem można 

przydzielić tylko konkretne funkcje dla danej Sali poprzez 

przyłączenie go do modułu salowego. Przyłącza się go 

bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu 

salowego. Każdy przycisk przywoławczy z gniazdem otrzymuje 

odpowiednią funkcję dla danej sali.  

 

Dane techniczne: 

• Stopień ochrony: IP20 

• Montaż: puszka podtynkowa Ф60 

• Napięcie pracy: 24V DC +/- 15% 

• Prąd roboczy: 30 mA 

Przycisk 

przywoławczo-

odwoławczy z 

gniazdem BUS 

Każdemu przyciskowi przywoławczo-odwoławczemu z gniazdem 

można przydzielić tylko konkretne funkcje dla danej Sali poprzez 

przyłączenie go do modułu salowego. Przyłącza się go 

bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu 

salowego. Każdy przycisk przywoławczo-odwoławczy z gniazdem 

otrzymuje odpowiednią funkcję dla danej sali.  

 

Dane techniczne: 

• Stopień ochrony: IP20 

• Montaż: puszka podtynkowa Ф60 

• Napięcie pracy: 24V DC +/- 15% 

• Prąd roboczy: 30 mA 

Manipulator z 

podwójnym 

sterowaniem 

światła 

Manipulator pacjenta składający się z przycisku przywoławczego i 

dwóch przycisków do sterowania oświetleniem. Przyciski posiadają 

diodę lokalizująca oraz świetlne potwierdzenia nadania wezwania. 

 

Dane techniczne:  

• Stopień ochrony: IP 68 

• Napięcie pracy: 24 VDC +/- 10% 

• Prąd roboczy maksymalny: 10mA 

Lampka wolne-

zajęte 

Lampka z szyldem opisowym do montażu przed gabinetem w celu 

sygnalizowania zajętości pomieszczeń. Napis „WOLNE” zostaje 

podświetlony na kolor zielony, a „ZAJĘTE” na czerwony w 

momencie wyzwolenia odpowiedniego sygnału, np. z modułu 

wolne-zajęte. Środkowa część posiada miejsce gdzie można 

umieścić na wkładzie odpowiedni opis.  

Dane techniczne:  

• Stopień ochrony: IP 20 

• Napięcie pracy: 24V DC +/- 10% 

• Prąd roboczy maksymalny: 20 mA 

• Wymiary (szer. x wys.): 220x210 mm 

Moduł wolne-

zajęte 

Moduł sterowania zewnętrzną lampą/ sygnalizatorem służącym do 

powiadamiania o zajętości pomieszczenia. Posiada możliwość 



22 

 

wyłączenia modułu na czas, w którym jest używany. Posiada dwa 

duże podświetlane pola, obudowę antybakteryjną i UV odporną.  

 

Dane techniczne:  

• Stopień ochrony: IP20 

• Montaż: puszka p/t, Ф60 

• Napięcie pracy: 24 V DC +/- 15% 

• Prąd spoczynkowy: 15 mA 

• Prąd roboczy: 30 mA 

• Wymiary (szer. x wys.): 82x82 mm 

 

h) Instalacja domofonowa i kontroli dostępu  

 

Panel wejściowy 

• Wejście zasilania: 12 V DC 

• Ekran: LCD TFT 

• Rozdzielczość: 320x240 px 

• Obudowa: wandaloodporna 

• Temperatura pracy: -40°C do 55°C 

• Stopień ochrony: IP64 

• Przetwornik obrazu: kolorowa kamera 2 Mpx 

Monitor ochrony 

• Wejście zasilania: 12 V DC 

• Ekran: LCD TFT 

• Rozdzielczość: 800x480 px 

• Temperatura pracy: -10°C do 55°C 

Kontroler 

• Napięcie zasilania: 12 V DC 

• Porty do czytników: 2 

• Liczba drzwi dwustronnych: 1 

• Liczba drzwi jednostronnych: 2 

• Liczba linii dozorowych: 6 

• Liczba wyjść sterujących: 3 

• Typy czytników: zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne 

• Wymiary:120mm x 140mm x 22mm 

• Temperatura pracy: -10°C do 55°C 

Kontaktron 

magnetyczny 

• Styk: NC 

• Maksymalne napięcie: 48V DC 

• Maksymalne prąd: 400mA 

• Maksymalne obciążenie: 10W 

• Klasa ochrony obudowy: IP43 

• Temperatura pracy: 5°C do 40°C 

• Zabezpieczenie sabotażowe 

Czytnik kart 

zbliżeniowych 

• Napięcie zasilania: 12 V DC 

• Pobór prądu: 35 mA 

• Temperatura pracy: -40°C do 60°C 

• Wymiary: 122mm x 50mm x 21mm 

Przycisk wyjścia 

awaryjnego 

• Styki: 2 pary zacisków C / NO / NC 

• Obciążalność: 2A 30VDC 

• Typ montażu: nawierzchniowy 

• Temperatura pracy: -30°C do 70°C 

• Wymiary: 87mm x 87mm x 58mm 

Elektrozaczep 

rewersyjny 

• Napięcie zasilania: 12 V DC 

• Styk: NO 

• Pobór prądu: 190 mA 

• Maksymalny nacisk na elektrozaczep: 350kg 

• Wymiary: 83mm x 20,5mm x 28,5mm 

Zwora 

elektromagnetyczna 

• Napięcie zasilania: 24V-12V DC 

• Pobór prądu: 600mA dla 12VDC / 300mA dla 24VDC 

• Siła trzymania elektromagnesu: 500Kg 

• Wymiary: 265mm x 71mm x 40mm 



23 

 

Czytnik kart 

administratora 

• Napięcie zasilania: 5V DC 

• Pobór prądu: 100mA 

• Zasięg odczytu: do 5 cm 

• Częstotliwość pracy: 13,56 MHz 

• Wymiary: 106mm x 82mm x 25mm 
 

i) System sygnalizacji pożaru 
 

Centrala 

sygnalizacji 

pożarowej 

Napięcie zasilania podstawowe: 230 V 10% - 15%/50 Hz, 

Napięcie zasilania rezerwowe: 2 x 12V 17Ah – 134Ah, 

Czas zwłoki transmisji alarmu: 0 - 10 min 

Warianty alarmowania: 12 

Rozdzielczość wyświetlacza graficznego: 800 x 600 pikseli 

Klasa ochrony obudowy: IP30 

Temperatura pracy: od -5°C do 40°C, 

Wymiary: 445mm x 445mm x 177mm 

Optyczna czujka 

dymu 

Typ: adresowalna, punktowa 

Rodzaj: dymu 

Napięcie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC 

Pobór prądu w stanie dozorowania: ≤150 µA 

Wykrywane testy pożarowe: TF2 do TF5 

Temperatura pracy: od -25°C do 55°C 

Czujka 

wielosensorowa 

dymu i ciepła 

Typ: adresowalna, wielosensorowa, punktowa 

Rodzaj: dymu i ciepła 

Napięcie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC 

Pobór prądu w stanie dozorowania: ≤150 µA 

Wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF9 

Temperatura pracy: od -25°C do 50°C 

Ręczny ostrzegacz 

pożarowy 

Typ: adresowalny 

Napięcie pracy: 16,5 V - 24,6 V 

Pobór prądu w trybie dozorowania: ≤140 µA 

Średnica żył przewodów: 0,8 - 1,2mm, 

Klasa ochrony obudowy: IP30 

Montaż: natynkowy 

Temperatura pracy: od -25°C do 55°C 

Wymiary: 102 x 98 x 46 mm 

Element 

kontrolno-

sterujący 

4we/4wy  

Napięcie pracy: 16,5 V - 24,6 V 

Pobór prądu w stanie dozorowania przez elementy: <240 µA 

Obciążalność styków przekaźnika NO/NC: 2 A/30 V DC (max 60 

W), 0,27 A/230 V AC (max 62,5 VA) 

Klasa ochrony obudowy: IP66 

Temperatura pracy: od -40°C do 85°C 

Adresowalny 

głosowy 

sygnalizator 

akustyczny 

Typ: głosowy, akustyczny 

Napięcie pracy z linii dozorowej: 16,5 VDC - 24,6 VDC 

Pobór prądu z linii dozorowej: ≤150 µA 

Poziom dźwięku: do 103dB 

Temperatura pracy: od -25°C do 55°C 

Wskaźnik 

zadziałania 

Zasilanie: z współpracującej czujki 

Dopuszczalny prąd płynący przez wskaźnik: 20mA 

Max przekrój dołączanych przewodów: 1,5mm2 

Zasilacz do 

urządzeń ochrony 

p.poż. 

Napięcie zasilania: 110/230V 

Nominalne napięcie wyjściowe: 24V 

Prąd maksymalny: 5,5A 

Liczba wejść: 2 

Pojemność akumulatorów: 2x18Ah / 12V 

Klasa ochrony: IP42 

Temperatura pracy: od -25°C do 55°C 
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j) Zasilacz UPS 
 

Modułowy zasilacz UPS powinien spełniać następujące parametry: 

• W pełni modułową budowę i możliwość wymiany kluczowych modułów bez 

przerywania pracy w celu skrócenia średniego czasu naprawy (MTTR) i uniknięcia 

zbędnych przestojów. 

• Wymiana/instalacja „hot swap": modułów mocy, by-passu elektronicznego, 

głównego kontrolera, wyświetlacza, zasilaczy potrzeb własnych UPS, kart pracy 

równoległej UPS bez konieczności wysoko specjalistycznej wiedzy i narzędzi. 

• Redundancja komponentów wewnętrznych elementów i podwójna szyna CAN 

maksymalizujące dostępność systemu. 

• Zasilacz UPS powinien posiadać proaktywne wykrywanie starzenia się kluczowych 

podzespołów zasilacza. 

• UPS powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

baterii. 

• Wymaga się żeby UPS posiadał łagodny rozruch, poprzez sekwencyjne złączanie 

poszczególnych modułów mocy z programowalnym opóźnieniem załączania. 

• Możliwość pracy UPS z baterią li-ion oraz wizualizacja jej stanu bezpośrednio na 

wyświetlaczu UPS 

• Obsługa baterii w ilości 30-46szt./ łańcuch 

• Obudowa w klasie IP 20 

• Duży (np. 7"-10"), czytelny panel obsługi z pokazujący aktualny stan pracy i 

wizualizujący graficznie położenie by-passu zewnętrznego 

• UPS ma realizować bieżący pomiar temperatury baterii na stelażu/w szafie 

bateryjnej i informować alarmem przy przekroczeniu ustalonych limitów 

• Moc pojedynczego modułu mocy UPS powinna wynosić 20kVA/20kW (cos fi =1). 

Każdy moduł zwiera w sobie prostownik, ładowarkę baterii (8A), kontroler typu 

slave, falownik 

• W układzie redundantnym (N+n) modułów mocy, awaria modułu/ów mocy nie 

prowadzi do zatrzymania pracy UPS 

• Sprawność UPS w trybie online (AC/AC) >96%, w trybie ECO 99%. 

• Kompensacja wejściowego współczynnika mocy >0,99 oraz zawartości 

harmonicznych w prądzie wejściowym do poziomu THDI≤2% 

• Tolerancja napięcia wejściowego minimum 320V-460V (-20% - +15%) przy 

obciążeniu znamionowym.  

• Wymiary UPS nie powinny być większe jak 600x1000x1500mm (Sz.xGł.xWys.) 

• Doprowadzenie zasilania od góry lub od dołu bez konieczności stosowania 

dodatkowych szaf przyłączeniowych. 

 
 

Zasilacz UPS 

Zasilacz UPS: 

Moc znamionowa modułu: 20kVA/20kW 

Liczba modułów mocy: 4 jednostki 

Wymiary: 600 x 850 x1445 mm 

Waga: 222kg 

 

Baterie: 

Ilość: 36 szt. 

Napięcie: 12V 

Pojemnośc: 69,5Ah 

 
 
 

5.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów, wyrobów do 
prefabrykacji i montażu rozdzielnic oraz materiałów do montażu 
instalacji 
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Materiały i wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic na budowie 

oraz robót montażowych instalacji mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dok. projektowej, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

- producent/ dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów (półfabrykatów) – również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie ich przechowywania. 

 

Stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic materiałów nieznanego typu 

lub nieznanego pochodzenia jest całkowicie zabronione. Przyjęcie materiałów i wyrobów 

na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

6. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
I TELETECHNICZNYCH 

 

6.1. Rodzaje materiałów użytych do montażu instalacji 
 

Przewody elektroenergetyczne 
 

Wszystkie użyte do wykonania instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia 

przewody powinny mieć izolacje na napięcie co najmniej 0,75kV, dla kabli 1,0kV. Liczba 

i przekroje żył przewodów określono w dokumentacji projektowej. Należy stosować 

przewody wielożyłowy, w izolacji i powłoce zewnętrznej z tworzyw sztucznych. 

 

Systemy mocujące dla kabli i przewodów 
 

Do zastosowania w budynku dopuszcza się wszystkie powszechnie stosowane systemy 

mocowania kabli i przewodów. Są to: 

- koryta kablowe metalowe, 

- kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe, 

- uchwyty do kabli i przewodów. 

 

Używane wyroby muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w budownictwie. 

 

Przy przejściach instalacji przez ściany, stropy, fundamenty i inne przegrody budowlane 

należy bezwzględnie stosować rury osłonowe dla kabli i przewodów (przepusty rurowe). 

Przy montażu systemów mocujących, systemów osłonowych i przepustów należy 

pamiętać o starannym zabezpieczeniu kabli i przewodów przed mechanicznym 

uszkodzeniem ich powłoki zewnętrznej lub izolacji.  
 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
 

Końcówki kablowe i zaciski stosowane do łączenia i przyłączania kabli i przewodów 

powinny być wykonane z takiego samego materiału jak żyła kabla (przewodu). 

Dopuszcza się stosowanie końcówek i złączek montowanych przez zaciskanie, skręcanie 

lub lutowanie. Oznaczniki dla kabli i przewodów powinny być wykonane z trwałych 

materiałów (tworzywo sztuczne, metal). Napisy powinny być wyraźne, czytelne i trwale 

(nie ścieralne). 
 

Gniazda wtykowe 

 

Wszystkie gniazda 1-fazowe stosowane w instalacji 230 V powinny być wyposażone 

w styk ochronny. Należy stosować osprzęt do łączenia w ramki. Gniazda dedykowane – 
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komputerowe powinny być z kluczem uniemożliwiającym podłączenie innych 

odbiorników. 
 

6.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
 

Zakres robót związanych z montażem przewodów elektrycznych obejmuje: 

- przemieszczenie materiałów i złożenie w strefie montażu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania – trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym, takie jak: przekucia 

przez ściany i stropy, osadzenie przepustów, kucie bruzd dla przewodów 

podtynkowych, kucie ślepych otworów dla osprzętu, wiercenie mechaniczne 

otworów dla kołków rozporowych itp., 

- osadzenie kołków rozporowych w przygotowanych otworach, montaż wsporników, 

śrub kotwiących, konsoli, wieszaków – przez przykręcenie lub zabetonowanie, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego dla kabli 

i przewodów, a także puszek rozgałęźnych i puszek dla wyłączników i gniazd 

wtyczkowych, 

- układanie (montaż) kabli i przewodów – zgodnie z ich wyszczególnieniem 

i charakterystyka w dokumentacji projektowej 

- oznakowanie kabli i przewodów zgodnie z wytycznymi w dokumentacji 

projektowej, a także z norma PN-EN 60446:2004, 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów, jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przebiciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych itp., 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 

04700: 1998/Az1:2000 . 

 

Za jakość zastosowanych materiałów oraz za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową, a także za jakość robót całkowitą odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3. Montaż osprzętu instalacyjnego 
 

Montaż osprzętu instalacyjnego oraz urządzeń i odbiorników elektrycznych należy 

przeprowadzić w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 

i zabrudzeń. Do montażu należy używać wkrętów i innych elementów wykonanych 

z materiałów nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozja. Gniazda wtyczkowe 

należy instalować w miejscu i w sposób nie kolidujący z przewidywanym wyposażeniem 

pomieszczenia. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

położeniu, aby styk ten znajdował się u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych należy 

przyłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy był połączony z lewym biegunem, 

a przewód neutralny z prawym biegunem gniazda (patrząc od przodu gniazda, 

po zainstalowaniu). żyły ochronne przewodów powinny bezwzględnie mieć zielonożółtą 

barwę izolacji. Przewodów i żył przewodów z zielonożółtą barwą izolacji nie wolno 

stosować do żadnych innych połączeń poza połączeniami ochronnymi. 

 

Przyłączanie w rozdzielnicach poszczególnych obwodów odbiorczych 1-fazowych powinno 

być tak rozplanowane, aby w efekcie uzyskać w przybliżeniu równomierne obciążenie 

poszczególnych faz. 
 

6.4. Montaż oświetlenia 
 

Oprawy oświetleniowe montowane natynkowo oraz do wbudowania w podwieszany sufit 

modułowy. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste i nieuszkodzone. 
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Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej mocy 

dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie uszczelnić 

za pomocą dławika fabrycznego. 

 

Instalację oświetlenia górnego wykonać przewodami 3(4)x1.5mm2, pod tynkiem używać 

przewodów 3(4)x1,5mm2. 

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonać w oparciu o oprawy wyposażone w moduł 

zasilania awaryjnego z min 3 godzinnym czasem świecenia i certyfikatem CNBOP. 

Na oprawach kierunkowych umieścić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek 

ewakuacji. Oprawy zasilić przewodem 3(4)x1,5 mm2 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007 
 

6.5. Instalacja uziomowa 
 
Uziom wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. 

 
7. SPRZĘT 

 

Sprzęt używany w robotach budowlano- montażowych powinien mieć ustalone parametry 

techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, 

jak również wytrzymałości. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 
8. 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 przewożonych 

materiałów elektrotechnicznych. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 

 

Powykonawczy obmiar robót wykonywać w oparciu o dokumentację projektową 

oraz ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych. 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI 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. 

 

10.1. Kontrola jakości robót montażowych 
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Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

- zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym, 

- zgodność faktycznie wykonanych połączeń z dokumentacja powykonawcza, 

- stan koryt, kanałów i listew kablowych, 

- stan techniczny i staranność ułożenia (w tym mocowania) kabli i przewodów, 

- poprawność zamontowania i kompletność opraw oświetleniowych, 

- stan techniczny i sposób zamontowania sprzętu i osprzętu instalacyjnego, 

elektronicznych systemów zabezpieczeni 

- kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów 

(certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności itp.), 

- poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych w instalacji 

elektrycznej, 

- wyniki pomiarów elektrycznych. 

Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół – zgodnie z wymaganiami 

normy PN-IEC 60364-6-61:2000 . 

 
11. ODBIÓR ROBÓT 
  

11.1. 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 przeciwporażeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/ 

 

Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi; 

- dokumentację projektową 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 montażu urządzeń, 

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, 

aparatami i urządzeniami. 

-  

Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych 

przez Użytkownika. Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu 

z Wykonawcą. 

 

11.2. Odbiór robót instalacyjnych 
 

Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonanie dalszych prac, na ogól w zakresie innych branż. Odbiorowi 

operacyjnemu mogą podlegać m.in. takie prace jak: 

- wykonanie i montaż konstrukcji, 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, gniazd wtyczkowych, 

oraz innego osprzętu instalacyjnego, 

- instalacje, których pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 

inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają wykonania 

określonych robót instalacji elektrycznych itp. 
 

Odbiór końcowy 

Po całkowitym zakończeniu montażu instalacji, wraz z robotami towarzyszącymi, należy 

dokonać pełnego sprawdzenia jakości wykonanych robót oraz pełnego sprawdzenia 
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parametrów technicznych uzyskanych po montażu – jako efekt końcowy prac. Zakres 

badań technicznych (pomiarów) obejmuje sprawdzenie: 

- rezystancji izolacji obwodów instalacji, 

- ciągłości wszystkich żył przewodów, w tym szczególnie przewodów ochronnych, 

- impedancji pętli zwarcia – celem sprawdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabezpieczeń, 

- skuteczności zastosowanej ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

- rezystancji uziemienia oraz sporządzenie metryki urządzenia piorunochronnego 

 

Należy również dokonać sprawdzenia funkcjonalności odbieranych instalacji. Parametry 

badań oraz sposób przeprowadzania badań są określone również w normach: PN-E-

04700:1998/Az1:2000 oraz PN-IEC 60364-6-61:2000 

Wyniki prób i sprawdzeń powinny stanowić cześć protokołu odbioru końcowego 

rozdzielnic. 

 

11.3. Zasady postępowania z materiałami i robotami wadliwymi 
 

Wszystkie materiały i wyroby nie spełniające wymagań podanych w szczegółowych 

specyfikacji technicznej zostaną odrzucone. Jeśli materiały i wyroby nie spełniające 

wymagań ST zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mająca zasadniczego wpływu 

na funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżona jakość 

wyrobu lub robót. 
 

11.4. Podstawa i zasady rozliczania robót instalacyjnych 
 

Rozliczenie robot montażowych instalacji będzie następowało zgodnie z umowa zawarta 

pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 

Jeżeli umowa nie będzie stanowiła inaczej, rozliczenie nastąpi po wykonaniu pełnego 

zakresu zleconych robót i ich końcowym odbiorze z wynikiem pozytywnym. 

 

11.5. Rozwiązania równoważne 
 

Wszystkie wskazane w projekcie urządzenia, instalacje: oświetleniową, gniazd 

wtykowych, osprzętu, przywoławczą, system IT, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu KD, 

sieci strukturalnej, telewizji przemysłowej, podano w celu określenia parametrów 

technicznych. 

Zgodnie Prawem zamówień publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych 

materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że nie obniżają one przyjętego standardu oraz 

nie zmieniają rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodują 

konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów instalacji.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, 

że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji 

projektowej. W takim przypadku należy pisemnie złożyć do zamawiającego wniosek 

o zaakceptowanie rozwiązania równoważnego. Do wniosku należy załączyć karty 

katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele porównawcze charakterystyk 

udowadniające, że oferowane urządzenia spełniają zasadę równoważności w zakresie 

wydajności transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych w projekcie 

funkcjonalności.  

 

12. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA) 
 

12.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami] 
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2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne [Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 

348 z późniejszymi zmianami] 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [Dz.U. 2002 nr 166 

poz. 1360 z późniejszymi zmianami] 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 

r., poz.881 z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej [Dz.U. 1991 nr 81 

poz. 351 z późniejszymi zmianami] 

 

12.2. Rozporządzenia 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z późniejszymi 

zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., 

poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 

z późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898 z późniejszymi 

zmianami) 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 

poz. 844 z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 

z późniejszymi zmianami) 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 

poz. 492) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 

nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami) 

14. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1065) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 

12.3. Normy 
Normy podstawowe 

16. PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie 

i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami (wersja 

angielska)  

17. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  
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18. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym (wersja angielska) 

19. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego (wersja angielska) 

20. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym  

21. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym (wersja angielska) 

22. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 

przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

23. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

24. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  

25. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

26. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 

ochronne 

27. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

28. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie 

29. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

30. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

31. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 

32. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach 

33. N-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

34. PN-EN 1838:2013-11  Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

35. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 

Normy pozostałe 

36. PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków 

urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów (wersja angielska) 

37. PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: 

Wymagania ogólne 

38. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

39. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania 

40. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym. 

41. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

42. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi. 
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43. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie 

i budowa 

44. N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 

45. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne 

w budynkach. dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 


