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STWiOR – E 00.00.00
CPV 45310000-3
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku jw
Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace objęte podanymi poniżej numerami CPV :
CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0
CPV 45313700-5
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1
CPV 45317000-2
CPV-45316100-6
CPV-45314300

- instalacja oświetlenia
- instalacje siłowe i gniazd
- rozdzielnice
- instalacje niskoprądowe
- pomiary elektryczne
- instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
- kładzenie kabli

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

E 00.00.01
E-00.00.02
E-00.00.03
E-00.00.04
E-00.00.05

Elektryczne instalacje wewnętrzne
Odtworzenie trasy w terenie
Wykonanie wykopów
Rozbiórka elementów dróg i ulic
Budowa kablowych linii energetycznych

1.4 Określenia podstawowe
Użyte w STWiOR określenia należy rozumieć zgodnie z poniższą definicją:
Dziennik budowy

- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacjiumowy.
Kosztorys ofertowy
- wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys ślepy
- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w
kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów
- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium
- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały
- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie
zdokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inżyniera.
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,

Polecenie Inżyniera
Projektant
Rysunki

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera.
1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje
projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, zaporyitp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez

Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w odrębie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego..
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.9 Stosowanie się do praw i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym
użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań
laboratoryjnych i reprezentowane próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku braku
akceptacji przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza,
że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STWiOR.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku gdy wymagają tego przepisy.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru
co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera
będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z
interpretacją dokumentacji projektowej i STWiOR.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a
także w normach i wytycznych.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych nas budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR,
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inżyniera na koszt Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w
STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary
wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polska normą, lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR.
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda
partia dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.
6.7.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego będa
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Powinny one być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera
na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiOR.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobry stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom STWiOR. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje
Inżynier.
8.4 Odbiór ostateczny robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiOR i ew.
PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR
i ew. PZJ,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiOR i PJZ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i siecie uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
STWiOR i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

STWiOR – E 00.00.01
CPV 45310000-3
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elektrycznych, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót przy Modernizacji
(przebudowa) przepompowni ścieków
przy ul. Grunwaldzkiej w Lesznie. Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót.
CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0
CPV 45313700-5
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1
CPV 45317000-2
CPV 45317000-2

- instalacja oświetlenia
- instalacje siłowe i gniazd
- rozdzielnice
- instalacje niskoprądowe
- pomiary elektryczne
- demontaż

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ogólny zakres prac określono w E-00.00.01 „Wymagania ogólne”.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i
mające na celu wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku szpitalnym-oddział
wewnętrzny
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do
prawidłowego wykonania robót,
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- roboty montażowe,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,
- prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych,
- próby i czynności odbiorowe,
- prace demontażowe
Zakres rzeczowy obejmuje:
- rozdzielnice elektryczne,
- instalacja oświetleniowa i oświetlenia awaryjnego,
- gniazda wtykowe,
- sieć logiczna,
- instalacja grzewcza,
- instalacje sterownicze,
- instalacja siłowa,
- instalacja dzwonkowa,
- instalacja połączeń wyrównawczych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-00.00.00
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz
ich zgodność z dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiającego. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub
atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :
2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe, do
układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.
Przewody oświetleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm2 U=750V
Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2 U=750V
Przewody siłowe kabelkowe YDYżo 5x odpowiednio 2,5; 4, 6, 16mm2 i YKY4x50mm2
Przewody zasilania odbiorów technologicznych 3x odpowiednio 2,5; 6mm2;
Przewody sygnałowe YnTKSYekw1x2x0,8mm2, HDGs3x1,5mm2,
Przewody sieci strukturalnej F/FTP4x2x0,5mm2, światłowód MM50/125 UM OM 12,
Przewody telewizyjne RG59,
2.2. Rury ochronne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PNEN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3:
-

rury ochronne gładkie bezhalogenowe RLHF,
rury ochronne karbowane bezhalogenowe RGHF,
korytka i drabinki instalacyjne metalowe.

2.3. Tablice elektryczne( rozdzielnice):
Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiająca szybki i
pewny montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa,np. typ FW firmy Hager, lub inna
równoważna. Zawartość tablicy – zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic
należy stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B”
oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne
połączenia ochronne.
2.4.Szyna wyrównawcza Dehn Son i FeZn 25x4 mm2
2.5.Puszki ( instalacyjne, odgałęźne):
- podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w
pomieszczeniach suchych ,
- podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w
pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnia) w wykonaniu bryzgoszczelnym.
- podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego.
- natynkowe szczelne IP65 przykręcane z PVC.
- metalowe szczelne IP65 #4mm2
2.6.Ochrona przeciwprzepięciowa TNS :
Wielopolowy ( 6 modułów) ogranicznik przepięć hybrydowych montowany na szynie 35mm , o
stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej np. SP320 i SP 415N lub inny
równoważny.
Wymagania techniczne:
klasa I,

zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA,
całkowity prąd udarowy 100kA,
czas zadziałania ≤100ns,
napięciowy poziom ochrony ≤1,5 kV
i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową

-

2.7. Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową; typu CDC225J 25A/30mA, CDC240J
40A/30mA, CDC425J 25A/30mA, CDC440J 40A/30mA,
2.8.Wyłącznik pożarowy
- obudowa p. poż. czerwona o drugiej klasie ochronności i stopniu szczelności IP55 z szybką
- przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1
2.9.Łączniki klawiszowe:
-

-

podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykończone ramką, białe, IP20, budowa modułowa,
wykonanie nie gorsze lub lepsze klasą od serii Logus 90 firmy EFAPEL
w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki) w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone
ramką, białe, IP44 wykonanie nie gorsze lub lepsze od serii Logus 90 firmy EFAPEL
w pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone ramką,
białe, IP55 wykonanie nie gorsze lub lepsze od serii IP55 firmy EFAPEL

2.10.Oprawy oświetleniowe :
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.
2.10.1.Oprawy rastrowa PLX T5 4x14W IP44
- IP44,
- wyposażone w świetlówkę 14W/840 T5 Ø16mm trójpasmowe,
- obudowa ze stali malowanej proszkowo,
- klosz z matowego plexiglasu,
- zalecany standard EVG
2.10.2. Oprawy rastrowa PPAR T5 4x14W,
- IP20,
- wyposażone w świetlówkę 14W/840 T5 Ø16mm trójpasmowe,
- obudowa ze stali malowanej proszkowo,
- odbłyśnik wykonany z polerowanego aluminium,
- zalecany standard EVG,
2.10.3. Oprawy świetlówkowe 2x35W IP65 EVG Klosz ryflowany obudowa z PVC
- IP65,
- wyposażone w świetlówki 35W/830 T5 Ø16mm trójpasmowe,
- obudowa z tworzywa sztucznego,
- zalecany standard EVG,
2.10.4. Oprawy plafon 2x24W, IP65, EVG
- IP65,
- wyposażone w świetlówki 24W/830,
- obudowa z poliwęglanu,
- klosz z matowego tworzywa,
- zalecany standard EVG
2.10.5. Oprawy downlight natynkowy 1x26W, EVG
- IP20,
- wyposażone w świetlówki 26W/830,
- obudowa ze stali malowanej proszkowo,
- klosz z matowego szkła hartowanego,

-

zalecany standard EVG

2.10.6. Oprawy świetlówkowe 2x35W IP20 EVG Klosz ryflowany obudowa z PVC
- IP20,
- wyposażone w świetlówki 35W/830 T5 Ø16mm trójpasmowe,
- obudowa z tworzywa sztucznego,
- zalecany standard EVG,
2.10.7. Oprawy zwieszane 1x32W np. Malmo
- IP20,
- wyposażone w świetlówki 32W/840 ,
- klosz szklany,
- zalecany standard EVG,
2.10.6. Oprawy świetlówkowe 2x28W IP20 EVG Klosz matowy
- IP20,
- wyposażone w świetlówki 28W/830 T5 Ø16mm trójpasmowe,
- obudowa z tworzywa sztucznego,
- zalecany standard EVG,
2.10.7.Oprawy ewakuacyjne kierunkowe LED, 1h do montażu do stropu
- IP20,
- wyposażone w diody LED 1,2W,
- obudowa z szarego poliwęglanu,
- płytka z piktogramem,
- czas ładowania 24h,
- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,
- praca ciemna,
2.10.8.Oprawy ewakuacyjne oświetlenia dróg ewakuacji, 1h do montażu na suficie
- IP41,
- wyposażone w diody LED 1,2W,
- obudowa z białego aluminium,
- optyka dla przeznaczona dla dróg ewakuacji,
- czas ładowania 12h,
- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,
- praca ciemna,
2.10.9.Oprawy ewakuacyjne oświetlenia stref otwartych, 1h do montażu na suficie
- IP22,
- wyposażone w diody LED 1,2W,
- obudowa z białego aluminium,
- optyka przeznaczona dla stref otwartych,
- czas ładowania 12h,
- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,
- praca ciemna,

Oznakowanie winno spełniać wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 , PN-N01256-4 , PN-N-01256-5 .
2.12. Osprzęt sieci logicznej i telefonicznej.
Osprzęt sieci logicznej winien być zabudowany zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz
niniejszą specyfikacją robót. Do budowy systemu należy użyć :

−
−
−
−
−

przewody w postaci skrętki komputerowej, np. UTP 4x2x0,5,
gniazda podtynkowe 2xRJ45 kat.5e,
szafa dystrybucyjna np. wolnostojąca CobiNet 19” 38U,
listwy krosowe,
listwa zasilajaca 230V z bolcem,

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na
jakość wbudowywanych materiałów.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.1.Trasowanie.
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna
być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane
jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych.
Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej
liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.
5.2.Bruzdy.
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy
przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej
bruździe więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między
przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo.
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach
działowych.
5.3.Montaż kanałów instalacyjnych.
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.
5.4. Montaż korytek kablowych .
Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie.
W miejscy zmiany kierunku należy wykonać łuk.
5.5. Układanie rur osłonowych.
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych
należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
układania – najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury w mm
Promień łuku w mm

18
190

21
190

22
250

28
250

37
350

47
450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie +rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej
średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek
dwukielichowych , przy najmniejszej długości połączenia kielichowego :
Średnica znamionowa rury w mm
Promień łuku w mm

18
35

21
34

22
40

28
45

37
50

47
60

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.
5.6.Układanie lini wlz.
Kabel wprowadzony od wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę
długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż
przewody fazowe. Podłoże pod kabel winno być gładkie. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu
powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie , w warstwie
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych.

Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest niższa niż 00C.
5.6.1. Próby montażowe WZL.
Próby wykonuje się po wykonaniu robót montażowych, a przed zgłoszeniem do odbioru.
Obejmują one :
- sprawdzenie trasy linii wzl,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,
- pomiar rezystencji izolacji,
- próbę napięciową izolacji
5.7. Montaż rozdzielnic .
Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie , zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną
przez producenta tablicy . Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów ,
dochodzących do urządzeń , zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Tablice
naścienne należy przykręcić do konstrukcji.
Po zamocowaniu skrzynki należy:
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie
poszczególnych osłon- skrzynka przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol
identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki,
- jeżeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montażu w zestawie transportowym to po jej
ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami,
- założyć oznakowanie przewodów i osprzętu.
5.7.1. Próby montażowe rozdzielnic.
Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób
jakości wyrobu , przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych
dokonanych u wytwórcy oraz DTR-kę lub w przypadku jej braku , instrukcje obsługi producenta
oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie
stanu izolacji induktorem, wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej, wykonać próbę zadziałania
wyłącznika różnicowo-prądowego oraz przedzwonić przewody brzęczykiem.
5.8. Montaż oświetlenia, włączników, gniazd wtykowych oraz gniazd komputerowych .
5.8.1. Instalacje oświetleniową , gniazd 230V oraz komputerowych należy wykonać w układzie
TN-S . Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 .
Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu opraw jarzeniowych do świetlówek T8, T5 i świetlówek
kompaktowych spełniających wymagania ust.2 pkt. 2,8.
Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja producenta
opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacją projektową.
Instalacje nad sufitem powieszonym ostatniej kondygnacji prowadzić w rurkach winidurowych , a
na ścianach podtynkowo.
Do wykonania gniazd wtyczkowych , jednofazowych zastosować gniazda z tworzywa
sztucznego wyposażone w kołek ochronny , o obciążalności 16A.
Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe , miedziane o
przekrojach zgodnych z dokumentacją i o napięciu U=750V.
Przy wykonywaniu robót należy:
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie
odbiorców 1-fazowych,
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z
wyposażeniem pomieszczeń,
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,
- instalować gniazda z uziemieniem w taki sposób by styk ochronny występował u góry,
- podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna , a przewód centralny do prawego.
5.8.2. Montaż puszek.
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków
rozporowych. Puszki należy osadzać na takiej głębokości , aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź

była zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu ściany ). Przed zainstalowaniem ,
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych
przewodów.
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować puszki bryzgoszczelne,
podtynkowe.
5.8.3. Układanie i mocowanie przewodów.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Przewody układane w korytkach , układa się bez mocowania. Przewody wprowadzane do
puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny
winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny
być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie , w warstwie wyrównawczej
podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.5). Podłoże
pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek
rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły
przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a
pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez
zatynkowaniem.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.
5.8.4. Łączenie przewodów.
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w
odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie
wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być
narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody
o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie
izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi końcówkami.
5.8.5. Montaż osprzętu i przewodów.
Gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach.
Gniazda typu DATA należy mocować w kanałach instalacyjnych. W jednym kanale listwy należy
układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednofazowych.
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny,
podtynkowy.
5.8.6. Badania i próby.
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja
pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być
mniejsza od:
- 25Moma dla instalacji 230V
- 0,50Moma dla instalacji 400V
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej , a
także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej.
Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane
zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są
dokładnie dołączone do właściwych zacisków.
5.8.6.
Oprawy ewakuacyjne należy rozmieszczać zgodnie z normą.PN-N-01256-5:1998.
5.9. Montaż instalacji technologicznej , siłowej i gniazd trójfazowych.
Instalację technologiczną wykonać w układzie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi. Gniazda

instalacji siłowej muszą posiadać styk ochronny PE. Roboty montażowe należy wykonywać z
zastosowaniem następujących zasad:
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie
odbiorców 1-fazowych,
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z
wyposażeniem pomieszczeń,
- poprawnie rozmieścić sprzęt w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych,
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,
- instalować pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym w taki sposób by styk ten
występował u góry,
- podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna , a przewód centralny do prawego.
Montaż puszek prowadzić zgodnie z pkt.5.8.2.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Montaż przewodów prowadzić zgodnie z pkt.5.8.3.
Łączenie przewodów wykonać zgodnie z pkt. 5.8.4.
5.9.1. Podejście i przyłączenie do odbiorników.
Podejścia siłowe do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób
estetyczny. Podejście od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach z tworzywa ,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach
należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach lub w stropach.
Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem mechanicznym i elektrycznym
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Połączenia sztywne wykonać w
rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi.
Należy je wykonać do odbiorników stałych. Przewody wychodzące z rur powinny być
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. poprzez założenie tulejek
izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody elektryczne doprowadzone do
odbiorników powinny być chronione.

5.9.2.

Badania i odbiory przeprowadzić zgodnie z pkt. 5.8.6.

5.10. Montaż instalacji logicznej i telefonicznej.
Do wykonania instalacji telefonicznej i logicznej należy stosować wyłącznie przewody z żyłami
miedzianymi typu skrętka nieekranowane. Linie należy prowadzić jako w systemie rozgałęźnym z
centralnego punktu, którym jest Conection Box dla sieci telefonicznej oraz dla sieci logicznej szafa
krosowa istniejąca w szpitalu.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Montaż przewodów prowadzić zgodnie z pkt.5.8.3.
Łączenie przewodów wykonać zgodnie z pkt. 5.8.4.
Montaż elementów i urządzeń instalacji sieci należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową oraz instrukcjami producenta urządzeń.
Przy wykonywaniu instalacji stosować się do zaleceń normy ISO/IEC 11801.
Przy układaniu przewodów stosować zasadę nie układania obwodu dłuższego jak 100m.
Każde stanowisko pracy powinno być obsługiwane przez minimum dwa gniazda przyłączeniowe
z modułami RJ45..Moduły RJ45 skonfigurować jako obsługiwane przez kable 4-parowe 100Ohm
kategorii 5e.
5.11. Montaż instalacji połączeń wyrównawczych .
Montaż należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
5.11.1 Układanie przewodów ochronnych.
Przewody ochronne należy prowadzić tak, by były one dostępne do oględzin – za wyjątkiem

przewodów układanych pod tynkiem lub w tynku.
W przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od
pięciokrotnego wymiaru przewodu ( średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia). W przypadku
istnienia oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy odizolować od
przewodów uziemiających uziemienia roboczego. Do głównej szyny wyrównawczej należy
przyłączyć przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie
wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.
5.11.2. Połączenia przewodów ochronnych.
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe . Przerwanie
lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe
można wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk
śrubowy. W przypadku łączenia przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również
lutowanie,
- Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę
o długości co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu końcówkach
taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch objemek
dwuśrubowych.
- Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ( gwint M10)
ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją.
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio mocno
dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem.
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć
wazeliną bezkwasową.
5.11.3 Oznakowanie.
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie
przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100mm każdy. Kombinacja
ta nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego
funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych.
- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu,
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych
przewodów ochronnych.
5.11.4. Próby montażowe.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji
wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary rezystancji
uziemienia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych
materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i
dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu
badań.
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań.
Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.
Kontroli jakości WZL podlega wykonanie:
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie trasy linii elektrycznych,
- umocowanie przewodów,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,
wynik badania rezystencji, próby napięciowej.
Kontroli jakości tablicy rozdzielczej podlega :
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania
aparatów i urządzeń np. sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej,
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega :
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie trasy kablowych,
- umocowanie przewodów,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej.
Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i p.poż. podlega:
- jakość zastosowanych urządzeń oraz zgodność wykonanych robót z dokumentacją,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń.
Kontroli jakość w zakresie instalacji wyrównawczej podlega :
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie poprawności przebiegu tras przewodów ochronnych,
- umocowanie przewodów ochronnych,
- rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych
połączeń i przyłączeń,
- prawidłowość zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich
przyłączeń i połączeń,
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych,
- wynik badania rezystancji uziomów.

-

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :
- mb – dla linii i przewodów,
- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,
- kpl. – dla pomiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogólne”.
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :
zgodności
wykonanych
robót
z
dokumentacją,
rodzaju
i
jakości
użytych
materiałów,prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz
odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują :
- sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem,
- sprawdzenie ułożenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów,
- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają :
- osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe,
- ułożone listwy, rury, korytka przed wciągnięciem przewodów,
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
- instalacja przed załączeniem pod napięcie.
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej,
- protokoły badań i pomiarów,

protokoły odbiorów częściowych,
dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji
elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych.

-

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu
w ofercie przetargowej.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu
rusztowań,
- montaż linii,
- montaż lamp,
- montaż aparatów ,
- montaż osprzętu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),
- montaż łączników i gniazd,
- prace porządkowe,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzględnia również :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia
robót,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,
- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i
łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

STWiOR – E 00.00.02
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wyznaczeniem osi linii kablowych i punktów wysokościowych niezbędnych do
realizacji zamówienia.
1.2. Zakres stosowania STWiOR.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów
wysokościowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
1.5. Punkty główne trasy – punkty złamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są:
- słupki betonowe;
- pale i paliki drewniane;
- rury metalowe;
bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować paliki drewniane o długości 0, 30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m, a dla punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
“Świadki” powinny mieć długośc około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w STWiOR
E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. Do
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:

- teodolity;
- niwelatory;
- tyczki;
- łaty;
- taśmy;
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR E-00.00.00.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych
osi trasy, skrzyżowań oraz punktów wysokościowych krawędzi wysp (repery robocze). W oparciu o
materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
5.2. Wyznaczenie punktów osi i trasy
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzędna punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku
do rzędnych projektu.
5.3. Robocze punkty wysokościowe
Należy wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe należy wykonać poza
granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacja projektową. Do wyznaczenia konturów nasypów i
wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroi i jakości robót podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) tarsy i punktów
wysokościowych nalezy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych
GUGiK.
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad:
a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach na poziomie
oraz na początku i końcu przebudowanego odcinka;

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego
odcinka;
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej
w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących watpliwości.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową Robót zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1
kilometr trasy drogowej.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przekłada Inżynierowi.
9. PŁATNOŚĆ
9.1 Ogólne warunki płatności podane są w STWiOR E-00.00.00
Przedmiar robót stanowi główną podstawę płatności.
9.2. Szczegółowe warunki płatności.
Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robót obejmuje:
a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów;
d) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową;
e) zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie;
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Roboty pomiarowe liniowe- zgodnie z przedmiarem kosztorysu prac.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
Nie występują.
10.2. Inne dokumenty:
- Instrukcja techniczna 0 – 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G – 3. geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G – 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
- Instrukcja techniczna G – 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
- Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
- Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
- Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

STWiOR – E.00.00.03
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I- IV KAT

− 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie kat. I- IV.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wykopów. Sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych oraz
wykonanie i zabezpieczenie wykopów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi noramami
oraz z określeniami podanymi w E-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania
ogólne”.
3. SPRZĘT
Dowolny, do ładowania i transportu, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować sprzęt
posiadający atesty i instrukcje użytkownika.
4. TRANSPORT
Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi
samowładczymi. Transport powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00. “Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.1. Zasady prowadzenia robót
Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w
dzienniku budowy potwierdzone przez Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie
wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Niezgodność winna być odnotowana w dzienniku budowy.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę
robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Jeżeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is -1, 0.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR E-00.00.00
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub
wpisów do dziennika budowy.
6.1. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonanych robót
ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy
wykopu i średniej głębokości wykopu do powierzchni terenu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wg zasad
podanych w normach i STWiOR E-00.00.00 .

- PODSTWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne warunki płatności podane są w STWiOR E-00.00.00 .
Przedmiar robót stanowi główną podstawę płatności.
9.2. Szczegółowe warunki płatności
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rekultywacja terenu.
9.3. Szczegółowy zakres robót
- wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie według ilości określonych w dokumentacji
technicznej oraz opracowaniu kosztowym

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
- BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- PN-88/B-04491
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

STWiOR – E 00.00.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
− WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką elementów ulic.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych w obrębie
projektowanej drogi i obejmują rozebranie:
- nawierzchni;
- krawężników;
- podbudowy,
- ław betonowych
Zmiana zakresu może być wprowadzona przez Inżyniera i wynikać będzie z faktów ustalonych w
czasie rozbiórki.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
STWiOR E-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STT E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują. Materiał z rozbiórki należy w miarę możliwości użyć do odtworzenia rozbieranych
elementów.
3. SPRZĘT
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym sprzętem:
Roboty związane z rozbiórką nawierzchni i podbudowy wykonane będą mechanicznie.
- samochody,
- młoty pneumatyczne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR E.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.3. Wyznaczenie odcinka nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki należy wykonać na
podstawie dokumentacji projektowej.
5.4. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca
robót. Odcinki wykonywanych robót należy oznaczyć zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w STWiOR E-00.00.00
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m3 (metr sześcienny), m2 ( metr kwadratowy), m (metr bieżący).
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR E-00.00.00.

- ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR E-00.00.00.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR E-00.00.00
9.2. Płatność za 1 m, m2, m3, mb rozebranej nawierzchni lub elementów wraz z podbudową i
wywozem na plac składowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonywania robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie miejsc rozbiórek;
- oznakowanie robót;
- rozebranie poszczególnych elementów;
- załadunek i transport materiałów rozbiórkowych na składowisko;
- wywóz gruzu z terenu budowy;
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
9.3. Szczegółowy zakres robót
Zakres robót zostaje określony w opracowaniu kosztowym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
“Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiąca Załącznik nr 1 do
Zarządzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia
6.06.1990r.

STWiOR – E 00.00.05
BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót .
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy linii kablowych w
zakresie objętym dokumentacją projektową..
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
1.4.4.Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub
zakończenia kabli.
1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry.
1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub
od innych urządzeń.
1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu
poziomego innej linii
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
1.4.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna
dla danych warunków układania bez stosowania przegród
lub osłon zabezpieczających i w
których nie występuje skrzyżowanie.
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1]
i definicjami podanymi w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty
Inżyniera program zapewnienia jakości (PZJ).
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Kable
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable
uzgodnione z zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli:
− YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV.
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia
MGiE [24] oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych
wg zarządzenia Ministra Przemysłu [23].
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podłożu.
2.3. Mufy i głowice kablowe
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i
liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe
kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki
metalowe do łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli.
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].
2.4. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy
napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.6. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o
średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1
do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy
PN-80/89205 [11].
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:
• spawarki transformatorowej,
• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
• ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Æ 15 cm,
• wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t.,
• zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
• samochodu skrzyniowego,
• samochodu dostawczego,
• przyczepy do przewożenia kabli,
• samochodu samowyładowczego,
• ciągnika kołowego.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przebudowa linii kablowych
Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie
kablowe, które nie spełniają wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane.
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika
linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie
napięcia w linii przebudowywanej.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót,

zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach
kablowych.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:
- wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż
przebudowywana linia kablowa,
- wyłączenie napięcia zasilającego tę linię,
- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą,
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy [22].
5.2. Demontaż linii kablowej
Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową, OST i STWiOR oraz zaleceniami użytkownika tej linii.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej
elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub
zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o
ile uzyska na to zgodę Inżyniera.
Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich
materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.
5.3. Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności
od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez służby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej
warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm,
natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]
gdzie:
n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach
i zbliżeniach
Najmniejsza
Skrzyżowanie
dopuszczalna odległość
w cm
lub zbliżenie
pionowa
pozioma
przy
przy
skrzyżowa zbliżeniu
niu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
25
10
znamionowe do
1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
25
mogą się
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami
stykać
tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do
1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe
wyższe niż 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające
10 kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego
samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi
Kabli różnych użytkowników
Kabli z mufami sąsiednich kabli`

50

10

50

10

50

25

50

50

50
-

50
25

5.4. Układanie kabli
5.4.1 Ogólne wymagania
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż
4 kg/m.
Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie
dotykał podłoża.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
− szczelne zalutowanie powłoki,
− nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
6. 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
7. 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
5.4.3. Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i
o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o
powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o
liczbie żył nie przekraczających 4.
- Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego.
Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż:
- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w
gruncie na użytkach rolnych,
- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach
rolnych,
- 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:
− 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 15 do 40 kV,
− 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 1 do 10 kV,
− 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym
1 kV.
5.4.5. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych
Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i
połączenie jego żył z przewodami napowietrznymi.
Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu.
Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica
wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm.
Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości
równej co najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia,
uchwyty powinny być zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt
uchwytów powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu.
5.4.6. Układanie kabli na wiaduktach i mostach
Na wiaduktach i mostach należy układać kable w sposób zapewniający:
− nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu,
− łatwość układania, montażu, kontroli i napraw kabli,
− ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i
konserwacją obiektu.
W miejscach przejścia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji nośnej na
filary i przyczółki oraz w miejscach przejścia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny
mieć zapasy długości uniemożliwiające wystąpienie w kablu naprężeń rozciągających.
Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach.
5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia
był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
głębiej niż linia telekomunikacyjna.
5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad
rurociągami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych
urządzeń podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
Rodzaj urządzenia podziemnego
pionowa przy
pozioma przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu
Rurociągi wodociągowe, ściekowe,
801) przy
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i
średnicy
50
rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
rurociągu do
do 0,5 at
250 mm i 1502)
Rurociągi z cieczami palnymi
przy średnicy
100
większej niż
Rurociągi z gazami palnymi o
100
ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie
250 mm
przekraczającym 4 at
Rurociągi z gazami palnymi o
BN-71/8976-31 [17]
ciśnieniu wyższym niż 4 at
Zbiorniki z płynami palnymi
200
200
Części podziemne linii napowietrznych
80
(ustój, podpora, odciążka)
Ściany budynków i inne budowle, np.
50
tunele, kanały
Urządzenia ochrony budowli od
50
50
wyładowań atmosferycznych
1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej
najwęższym miejscu.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w
miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami
Rodzaj krzyżowanego obiektu
Długość przepustu na skrzyżowaniu
Rurociąg
średnica rurociągu z dodaniem po 50
cm
z każdej strony
Droga o przekroju ulicznym z
szerokość jezdni z krawężnikami z
krawężnikami
dodaniem po 50 cm z każdej strony
Droga o przekroju szlakowym z
szerokość korony drogi i szerokości
rowami odwadniającymi
obu rowów do zewnętrznej krawędzi
ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
każdej strony
szerokość korony drogi i szerokość
Droga w nasypie
rzutu skarp nasypów z dodaniem po
100 cm z każdej strony od dolnej
krawędzi nasypu
W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie
powinna być mniejsza niż 100 cm.
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co
najmniej 50 cm.
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi
- wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25].
5.8. Wykonanie muf i głowic
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic
kablowych.
Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac
montażowych.
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie
względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach.
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych
kabli.
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację
miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do
własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc
łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są
z żywic samoutwardzalnych.
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być
wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja
kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV
dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być
wypełnione zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy
przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą
wykonaną z materiałów niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą
cementowo-wapienną wg PN-65/B-14503 [10] i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową.
5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. Przewodność
połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność
łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się
przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki.
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z
metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i
kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o
przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli
z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niż 6 mm2.
Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie
wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów.
5.10. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm

od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być
zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego
odcinka drogi.
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla
umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami,
sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich
zamuleniem.
5.11. Ochrona przeciwporażeniowa
Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki
aluminiowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą.
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany
ciąg przewodzący linii kablowej.
5.12. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
− symbol i numer ewidencyjny linii,
− oznaczenie kabla,
− znak użytkownika kabla,
− znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
− rok ułożenia kabla.
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami
betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na
oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej
trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je
umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie
utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne
określenie przebiegu trasy kabla.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
przebudowie linii kablowej..
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową, OST, STWiOR i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o
jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia
mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1 Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich
tras z dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo
innych dokumentów.
6.3.3. Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:
− głębokości zakopania kabla,
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
− odległości folii ochronnej od kabla,
− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii
są oznaczone identycznie.
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV,
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
− 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napięciu znamionowym do 1 kV,
− 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych,
− 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
6.3.6. Próba napięciowa izolacji
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę
napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy
mierzyć oddzielnie dla każdej żyły.
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
− izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-

76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],
− wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość
prądu upływu 100 mA.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie
badań po wykonaniu robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
− projektową dokumentację powykonawczą,
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,
− protokóły z dokonanych pomiarów,
− protokóły odbioru robót zanikających,
− ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
− roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,
− podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-61/E-01002
2. PN-76/E-05125
3. PN-74/E-06401
4. PN-76/E-90250

Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do
kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne
wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce
metalowej na napięcie znamionowe nie
przekraczające 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

7. PN-76/E-90301
8. PN-76/E-90304
9. PN-76/E-90306
10. PN-65/B-14503
11. PN-80/C-89205
12. PN-b0/H-74219
13. BN-64/6791-02
14. BN-72/8932-01
15. BN-68/6353-03
16. BN-87/6774-04
17. BN-71/8976-31
18. BN-73/3725-16
19. BN-74/3233-17
20. E-16

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i
powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej
na napięcie znamionowe nie przekraczające
23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie
znamionowe nie przekraczające 18/30 kV.
Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji
polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej
3,6/6 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego zastosowania.
Cegła budowlana pełna.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Folia kalendrowana techniczna z
uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
Odległości poziome gazociągów wysokiego
ciśnienia od obiektów terenowych.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

