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ST 01  -   Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:  
Spięcia siecią wodociągową studni SU-3 Źlinice z tranzytem do zbiornika "Górki". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych Specyfikacjami 
Technicznymi : 

1 ST 01 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

2 ST 02 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
3 ST 03 ROBOTY AKPiA 

          
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
 
1. Spinka siecią wodociągową studni SU-3 z tranzytem do zbiornika "Górki": 
     - sieć wodociągowa  Ø315/12,1 PVC PN10  SDR26  o dł. całkowitej 234,0 mb 
     - wykonanie węzłów połączeniowych W1 i W 2 

- węzeł W1 - włączenie  do rurociągu tłocznego studni SU-3 sieci Ø315PVC za pomocą  
                                    kształtki żel koł. FFR300/200 i F-KSU-300, 
       - zabudowa trójnika żel. koł. T300/200 z F-KS 300/315 i 200/225 
       - zabudowa zasuwy Dn300 i Dn200 z obudową i skrzynką wraz z oznakowaniem, 
 - węzeł W2 - likwidacja istniejącego połączenia rurociągu Ø315PVC (sieć do zbiornika 
          "Górki")  z rurociągiem  Ø225PVC (sieć od ujęć SU-2 i SU-3) 
         - wykonanie połączenia projektowanej sieci wodociągowej Ø315PVC  
                                  z ujęcia SU-3 z istniejącą siecią wodociągową Ø315PVC do zbiornika "Górki" 
            kształtkami - łuk 315/45 PVC i nasuwka 315PVC 
         - wykonanie połączenia rurociągiem Ø225PVC dł. 5,0 mb istniejącej sieci  
                                 Ø225PVC z ujęć SU-1 i SU-2 z istniejącą siecią Ø225 do Źlinic. 
 
2. Wymiana pompy głębinowej w studni SU3 Źlinice : 
   - demontaż istniejącej pompy głębinowej z silnikiem 22,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 
 - zabudowa nowej  pompy głębinową z silnikiem 45,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym Ø159*4,5 st. nierdzewna PN16 dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 

   Nowa pompa posiada parametry pracy: Q = 150 m3/h i H = 75 m. 
 
3.  Zmiany układu sterowania ujęciami wody SU-1, SU-2 i SU-3 na stacji pomp  
        "Prószków" i na zbiorniku "Górki" za pomocą przetwornic częstotliwości: 
 – wymianę układów sterowania pomp ujęciowych SU-1, SU-2, SU-3 
 – demontaż układu zdalnego sterowania pomp ujęciowych na stacji PS-4 „Prószków” 
 – opracowanie nowych algorytmów zdalnego sterowania dla ujęć SU-1, SU-2 wraz  
               z implementacją w istniejącym układzie sterowania stacji PS-4 „Prószków” 
 – przeniesienie sygnałów pomiarowych studni SW-5, SW-10, SW-14. 
 – modernizacją układu napełniania zbiornika ZW-6 Górki. 
 – opracowanie nowych schematów wizualizacji w systemie SCADA. 
 – niezbędną rekonfigurację ruterów i pakietowej transmisji danych GSM/GPRS 
 
4. Przebudowa WLZ dla studni SU-3: 
 - zabudowa nowego zestawu pomiarowego 1PP z pomiarem rozliczeniowym  
 - zabudowa wlz kablem ziemnym YAKXS 4 x 120 mm2 do szafy sterowniczej dł. 33 mb 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania ł Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu 
 z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy  
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące Rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora  Nadzoru 
oraz innych odnośnych władz: 

• Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty – 2 zestawy (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopie) 
Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje Rysunków oraz uzyska akceptację 
Inspektora  Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

• Projekty organizacji robót 

•  Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 
odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
wykonawcy w ramach Umowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-rech 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  
a w szczególności:  
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 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 będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
 i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  
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ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
2.1) zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub  substancjami toksycznymi,  
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
2.3) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. 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. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
 (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy i powiadomić Inspektora  Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  Nadzoru 
 i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,     a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, 
to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Umowy. 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
 i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora  
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
1.5.8. 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 dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót  
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać 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 Inspektora  Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robót. 
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, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.11. Zezwolenia 
Zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie  
z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach  
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontraktowych. 
1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu   z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
1.5.13. Tablice Informacyjne 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku. 
1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 
1. MATERIAŁY  
1.1. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:  
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  
1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót    i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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1.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora  
Nadzoru. 
1.5. Pochodzenie materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego Programem  Strukturalnej Pomocy 
UE.. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora  Nadzoru przy dokonywaniu odbioru 
wykonanych robót. 
 
2. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany   w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
 i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora  Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora  Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
3. 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, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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 Inspektora  Nadzoru 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. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z mową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru.. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora  Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
 na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora  Nadzoru 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. 
4.2. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zabezpieczyć rowy melioracyjne, 

• dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się  
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 
Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
 i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie 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 wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

• 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 Inspektorowi Nadzoru;  

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, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą 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. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,   w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru 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, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora  Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 
 
5.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru  
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  Nadzoru. 
 
5.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
 nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
 na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 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 ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
5.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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5.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy   
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę 
 w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 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 dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Inspektora  Nadzoru Rysunków, 

• uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora  Nadzoru, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 

• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  

• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

• 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. 

• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych  
i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant  
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
 w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) 
następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
 e) protokoły z narad i ustaleń, 
 f) korespondencję na budowie.  
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie 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 Inspektora  Nadzoru   i przedstawiane  do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru  
o zakresie obmierzanych 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 Przedmiarze Robót lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora  Nadzoru. 
6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora  Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
6.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 
6.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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 wykonywane 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 Inspektorem Nadzoru. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
6.6. Procedura Przejęcia Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

6.7. Odbiór Robót zanikających i ulegających 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 Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 
 z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  przez 
Inspektora  Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych Umową. 
6.8. Odbiór częściowy. 
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  
i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora 
o gotowości odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy, 
e) protokoły badań i sprawdzeń, 
f) rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/. 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy  
w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 
Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
6.9. Odbiór końcowy 
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 
gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy 
zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
f) protokoły badań i sprawdzeń, 
g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, 
h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz 

netto (bez podatku VAT). 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy  
w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora  
i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
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• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, podatki    obliczane zgodnie  
 z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową 
 
8. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą inwestycji 
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.4.1 p 3 ST.  
 
9. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.): 

• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
 
Tabliczki znamionowe  
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny  
do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, 
ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
10. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.  
Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca.  
 
11. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
 
12. Przepisy związane. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,  iż Wykonawca jest  
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub 
odpowiednimi normami krajów UE. 
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ST 01  -   Roboty technologiczne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych 
związanych realizacją spięcia siecią wodociągową studni SU-3 Źlinice z tranzytem do zbiornika "Górki". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Umowy przy zlecaniu   i  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót technologicznych  
 i obejmują: 
1. Spinka siecią wodociągową studni SU-3 z tranzytem do zbiornika "Górki": 
     - sieć wodociągowa  Ø315/12,1 PVC PN10  SDR26  o dł. całkowitej 234,0 mb 
     - wykonanie węzłów połączeniowych W1 i W 2 

- węzeł W1 - włączenie  do rurociągu tłocznego studni SU-3 sieci Ø315PVC za pomocą  
                                    kształtki żel koł. FFR300/200 i F-KSU-300, 
       - zabudowa trójnika żel. koł. T300/200 z F-KS 300/315 i 200/225 
       - zabudowa zasuwy Dn300 i Dn200 z obudową i skrzynką wraz z oznakowaniem, 
 - węzeł W2 - likwidacja istniejącego połączenia rurociągu Ø315PVC (sieć do zbiornika 
          "Górki")  z rurociągiem  Ø225PVC (sieć od ujęć SU-2 i SU-3) 
         - wykonanie połączenia projektowanej sieci wodociągowej Ø315PVC  
                                  z ujęcia SU-3 z istniejącą siecią wodociągową Ø315PVC do zbiornika "Górki" 
            kształtkami - łuk 315/45 PVC i nasuwka 315PVC 
         - wykonanie połączenia rurociągiem Ø225PVC dł. 5,0 mb istniejącej sieci  
                                 Ø225PVC z ujęć SU-1 i SU-2 z istniejącą siecią Ø225 do Źlinic. 
2. Wymiana pompy głębinowej w studni SU3 Źlinice : 
   - demontaż istniejącej pompy głębinowej z silnikiem 22,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 
 - zabudowa nowej  pompy głębinową z silnikiem 45,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym Ø159*4,5 st. nierdzewna PN16 dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 

   Nowa pompa posiada parametry pracy: Q = 150 m3/h i H = 75 m. 
  1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są : 

• rurociągi PVC Ø315, PVC Ø225  PN 10 SDR26 

• zasuwy Dn200 i Dn300  z obudową i skrzynką uliczną  
• kształtki żel. koł.  

• kształtki PVC łuki , nasuwki, 

• pompa głębinowa Q=150,0 m3/h , H=75 m, P=45,0 kW 

• rury stal nierdzewna Ø159*4,5 mm 

• beton na bloki oporowe 

• tłuczeń drogowy o granulacji 0-32 mm i 0-12 mm 
2.1 Dokumentacja 
Materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny 
 i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". 
2.2 Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów.  
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• Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

• rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 
50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych. 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami. 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia zagięcia, zagniecenia , 

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,  w związku, z czym 
należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami STWiOR oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie      
 i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• koparka  

• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,  który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 

• Samochody samowyładowczy 6-12 T 
4.1 Rury. 
Rury  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający ich uszkodzenie. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po 
pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów  
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej  
i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
 PN   i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3 Zakres robót zasadniczych. 
5.3.1 Sieć wodociągowa. 
 Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej studni SU-3 w Źlinicach  
w węźle W1 a następnie zostanie poprowadzona w pasie drogi gminnej tłuczniowej do węzła W2 gdzie 
projektuje się jej wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej 315PVC zasilającej zbiornik "Górki".    
Zakres rzeczowy projektowanego spięcia : 
- sieć wodociągowa  Ø315/12,1 PVC PN10  SDR26  o dł. całkowitej 234,0 mb 
- wykonanie węzłów połączeniowych: 
 - węzeł W1 - włączenie  do rurociągu tłocznego studni SU-3 sieci Ø315PVC za pomocą  
                                    kształtki żel koł. FFR300/200 i łącznikiem kołnierzowym 300/315, 
      - zabudowa trójnika żel. koł. T300/200 z łącznikami koł. 300/315 i 200/225, 
      - zabudowa zasuwy Dn300 i Dn200 z obudową i skrzynką wraz z oznakowaniem,  
                           - wykonanie połączenia rurociągiem Ø225PVC dł. 5,0 mb istniejącej sieci  
                                 Ø225PVC od studni SU-1 i SU-2 z projektowaną siecią Ø315PVC. 
 - węzeł W2 - likwidacja istniejącego połączenia rurociągu Ø315PVC (sieć do zbiornika 
          "Górki")  z rurociągiem  Ø225PVC (sieć od ujęć SU-2 i SU-3), 
         - wykonanie połączenia projektowanej sieci wodociągowej Ø315PVC  
                                 od studni SU-3 z istniejącą siecią wodociągową Ø315PVC do zbiornika   
  "Górki"  kształtkami - łuk 315/45 PVC i nasuwka 315PVC 
         - wykonanie połączenia rurociągiem Ø225PVC dł. 5,0 mb istniejącej sieci  
                                 Ø225PVC od studni SU-1 i SU-2 z istniejącą siecią Ø225 do Źlinic. 
 Na całej długości  sieć wodociągową projektuje się zabudować w wykopie otwartym umocnionym 
wypraskami lub szalunkami systemowymi.  

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez ZGKiM minimalne przykrycie rurociągu 
powinno wynieść 1,7 m, nad rurociągiem zabudować taśmę lokalizacyjną niebieską  
z wtopioną wkładką metalową, rurociągi układać na podsypce 0,2 m i wykonać zasypkę grubości 0,3 m  
od wierzchu rury z piasku nie zawierającego kamieniu i żwiru. 
 Połączenia kołnierzowe należy  zaizolować taśmą Denso i masą asfaltową. Do połączeń kołnierzowych 
używać śrub nierdzewnych. Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi.  Uzbrojenie 
sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Tabliczki te należy umieścić na słupkach.   
 Wykonanie przewodów powinno być zgodne z wytycznymi producentów rur, które przewidziane 
zostały do ułożenia. Po ułożeniu przewodów wodociągowych i zabudowaniu armatury należy przeprowadzić  
próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy dokonać jej płukania i 
dezynfekcji. Płukanie przeprowadzić czystą wodą przepływającą z prędkością 1.0 m/s, a dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu na okres 24 godz.  
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Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
 Prace w obrębie skrzyżowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy wykonywać 
ręcznie pod nadzorem służb rejonu TP i RE.  Istniejącą kanalizację teletechniczną zabezpieczyć za pomocą 
koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujących.  W miejscu skrzyżowań istniejące kable 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT o długości 2 m. 
Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej 
Po zakończeniu robót należy zasypać wykop materiałem z urobku warstwami do 30 cm  
i zagęszczeniem do stopnia  Is = 1,0. 
Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Gminą Prószków należy odtworzyć pas drogi na szerokości wykopu:  
 - warstwa dolna gr. 20 cm tłuczeń drogowy o granulacji 0-32 mm  
 - warstwa górna gr. 10 cm tłuczeń drogowy o granulacji 0-12 mm  
 
5.3.2 Wymiana pompy w studni SU-3. 
Po wykonaniu spięcia projektowaną siecią wodociągową i zabudowie punktów węzłowych  
w istniejącej studni SU-3 należy: 
 - zdemontować istniejącą pompę głębinową z silnikiem 22,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 
 - zabudować nową  pompę głębinową z silnikiem 45,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym Ø159*4,5 st. nierdzewna PN16 dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 
Nowa pompa posiada parametry pracy: Q = 150 m3/h i H = 75 m. 
 Zatapialna pompa głębinowa przystosowana do tłoczenia wody czystej. Wszystkie elementy stalowe są 
wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia dużą odporność na korozję. 
Pompa jest dopuszczona do tłoczenia wody pitnej. Pompa jest wyposażona w silnik o mocy 45 kW 
 z odrzutnikiem piasku, łożyskiem promieniowym smarowanym wodą oraz membraną wyrównawczą. 
Konstrukcja silnika przezwajalnego zapewnia pełny dostęp do uzwojeń, ułatwiając przezwajanie. Uzwojenia 
stojana są izolowane polietylenem/poliamidem i przystosowane do pracy ciągłej (S1). Do użytku w 
temperaturze do 50°C. Silnik jest wyposażony w mechaniczne uszczelnienie wału. 
 Pompa sterowana będzie poziomem wody w zbiorniku "Górki".  Dla uniknięcia uderzeń hydraulicznych 
pompa będzie posiadać  przetwornicę częstotliwości dla zapewnienia łagodnego rozruchu i zatrzymania. 
Pompy w studni SU-1 i SU-2 wyposażone zostaną w przetwornice częstotliwości i współpracować będą ze   
zbiornikiem "Prószków" poprzez zawór z napędem sterowany poziomami wody  
w zbiorniku oraz zasilały będą  I strefę ciśnień wodociągu grupowego.  Dlatego maksymalna wysokość 
hydrauliczna ciśnienia na studni SU-1 i SU-2 nie może przekraczać wartości 212,0 m n.p.m., stąd ciśnienie na 
studni SU-1 nie może przekraczać 45 m a na studni  SU-2 nie może przekraczać 35 m. 

 
5. 3.3  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów. 
Montaż przewodów z tworzyw sztucznych zaleca się wykonywać  w temperaturze otoczenia , lecz nie niższej niż 0°C.  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je 
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
5. 3. 4  Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury można opuszczać do wykopu  ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej  1/4  jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać  0,1 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - 
średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm 
podaje następujące wartości ugięć : 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 

• 35 x D (przy temp. + 10°C), 

• 50 x D (przy temp. 0°C). 
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Jeśli rury PVC mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy 
 i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym 
można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
 
5. 3. 5 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 
ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od 
wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 
wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość 
przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu hz 
(m) 

Głębokość przykrycia  przewodu hu 
(m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3. 

1.4 1.5 

Przewody powinny być ułożone na głębokościach i rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
5. 3. 6  Metody łączenia rur i kształtek PVC. 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur  obowiązują procedury podane przez ich producentów. 
5. 3. 9  Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PVC/żel, gdy łączy się armaturę żel. z PVC. Należy stosować połączenia 
kołnierzowe za pomocą łączników . 
5. 3. 10  Armatura wodociągowa 
Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych: 

• Zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4; 
• Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16; 
• Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego 

zamykania zasuwy; 
• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg 

wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 
• Zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzający przeprowadzanie 

badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności: 
 badanie grubości powłoki (µm), 
 test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka, 
 odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK, 
 porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą  iskrową, 
 kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C), 
 kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy, 
 odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm), 
 test przyczepności powłoki (MPa),    

• Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał 
korpusu; 

• Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 
plastyczną na gorąco; 
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• Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; 
• Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem 

posuwu klina; 
• Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie 

zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 
• Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
• Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, 

powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 
• Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego 

zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 
• Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 
• Teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

Łączniki z pierścieniem wzmacniającym, kołnierzowo-kielichowe oraz kielichowe: 
• konstrukcja równoprzelotowa, kielichowa lub kołnierzowo-kielichowa, 
• korpus i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z powłoką ochronną z 

farb epoksydowych o grubości min. 250 µm; 
• pierścienie wzmacniające (blokujące) wykonane z brązu armatniego. 
• odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres 

uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 
• owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501; 
• zakres średnic typoszeregu: DN 32 - 300 mm; 
• śruby ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte powłoką odporną na 

ścieranie ułatwiającą dokręcanie i zapobiegającą zacieraniu; 
• końce śrub zabezpieczone kołpakami z tworzywa sztucznego; 
• elastyczna uszczelka wykonana gumy z EPDM ułatwia instalację na rurach; 
• ±3,5° odchylenie dla każdego kielicha łącznika; 

• uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, 
a nie ich zgniataniu; 

• zastosowanie: do połączeń rur PE i litego PVC; 
Kształtki żeliwne kołnierzowe: 

• Kształtka zgodna z PN-EN 545. 

• Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40). 

• Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2  
i wytycznymi GSK. 

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek: 
• korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD 

• pokrywa z żeliwa szarego (GG-20) 

• wkładka i śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301 

• montaż skrzynki na podstawie z HDPE, która umożliwia stabilizację skrzynki  

• podstawa ma mieć możliwość blokady uchwytów przedłużacza teleskopowego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 
 a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
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Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż  

w terminie i w formie określonej w PZJ 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
6.4 Próby szczelności  rurociągów . 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.  
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika 
należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-
ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem  
do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.  300 m w przypadku wykopów o ścianach 
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte 
oraz w pełni widoczne i dostępne,  

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z 
przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury 
powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia 
(właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.   
            Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być 
opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 



 Specyfikacje Techniczne- ST  01 - Roboty technologiczne                                                                            -  20 - 

 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  

           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                                 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN,EN-PN) 
8.1 Zasady szczegółowe. 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu. 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu,  
a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 
 i spadku połączeń, zmian kierunku, 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany    i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST :  

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe,  

• kontrola jakości. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i powstałych odpadów, 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 

-   PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli, 
-   PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli 
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               Projekt przebudowy istniejącego ujęcia wody nr S-3 (wymiana pompy głębinowej) w Źlinicach przy ul. 1-go Maja (działka nr 1400/155)   

               Projekt zasilania elektroenergetycznego wraz z pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02 -  ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST 02 są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem energii elektrycznej oraz instalacji 
elektrycznych dla potrzeb prawidłowej eksploatacji ujęcia wody SU-3. 
1.2. Zakres stosowania ST 02 
Zakres stosowania niniejszej ST 02 jest zgodny z ustaleniami zawartymi w rozdziale „Wymagania 
ogólne”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 02 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST 02 dotyczy zasad prowadzenia robót elektrycznych związanych z 
montażem i obejmuje jak w pkt. 1.1.: 
Zasilanie ujęcia wody SU-3 na podstawie warunków przyłączenia 
• projekt zestawu pomiarowego 1PP (wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.) 

• projekt półpośredniego układu pomiarowego, 
Zakres robót elektrycznych do wykonania: 

1) wykonanie zasilania szafy sterowniczej od zestawu pomiarowego 1PP,  
2) wymiana zestawu pomiarowego , 

1.4. Określenia podstawowe 
1. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogącego pracować pod ziemią, 
2. Fundament – konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy kablowej lub 

rozdzielczej w pozycji pracy, 
3. Zestaw pomiarowy – urządzenie rozdzielczo-pomiarowe bezpośrednio zasilające urządzenia 

odbiorcze, 
4. Szafka sterownicza – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające urządzenia 

odbiorcze, 
5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych,  
6. Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami. 

1.5. Wymagania ogólne BHP przy robotach elektrycznych 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku wykonywania robót elektrycznych 
w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i 
urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu.  Całość robót 
elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami 
PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub 
przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie 
elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Rejonu 
Energetycznego należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub 
Posterunku Energetycznego. 
 
2. Materiały 
a. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B" , atesty 
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym 
b. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, składowania 

i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót i były dostępnego kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
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d. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
2.1. Materiały budowlane 
2.1.1. Cement 
Do wykonania robót ogólno budowlanych murarskich, zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego 
marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-3000. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania normy BN-88/6731-08 i składowany w dobrze 
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być również dostarczony 
luzem i przechowywany w silosach. 
2.1.2. Piasek 
Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien odpowiadać 
wymaganiom normy BN-87/6774-04. 
2.1.3. Żwir 
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający wymaganiom normy 
BN-66/6774-01. 
2.1.4. Woda 
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek. 
2.1.5. Folia 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy używać folii 
kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4 – 0,6 mm, gat. I i koloru niebieskiego. Folia 
powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03. 
2.2. Elementy gotowe 
2.2.1. Elementy prefabrykowane 
Pod urządzenia zasilająco-rozdzielcze zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. 
Prefabrykaty powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej uwzględniającej parametry 
wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów 
określone są w normie PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu 
wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń 
przed korozją konstrukcji betonowych”. 
W projekcie zastosowano typowe fundamenty prefabrykowane stanowiące integralną część składową 
kompletnego urządzenia rozdzielczego. 
2.2.2. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na ściskani, z jakim 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 z polichlorku winylu 
(PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury na przepusty kablowe należy 
przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem. 
2.2.3. Kable 
Kable używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania normy PN-76/E-90301. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV cztero lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych i 
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 
dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
2.2.4. Urządzenia zasilająco-rozdzielcze 
Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-71/E-05160 oraz dokumentacji projektowej jako 
konstrukcje wolnostojące na fundamentach prefabrykowanych o stopniu ochrony min. IP44. Powinny 
być przystosowane do sieci kablowych tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonane na napięcie 
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znamionowe 400/230V; 50Hz. Składowanie urządzeń powinno odbywać się w zamkniętym i suchym 
pomieszczeniu. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się kurzu do wnętrza i 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
3. Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla 
maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 
 
4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się 
dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
w szczególności dużych i ciężkich elementów.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Lokalizacja i stan istniejący 
Istniejące ujęcie wody nr SU-3 zlokalizowane jest na terenie wsi Żlinice przy ul. 1-go Maja na działce 
nr 1400/155. Użytkownikiem ujęcia jest Związek Gmin PROKADO w Prószkowie, a eksploatatorem 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Prószkowie.  
W chwili obecnej ujęcie wody wyposażone jest w agregat pompy głębinowej z silnikiem elektrycznym 
o mocy 23kW. Do automatyki i sterowania pompą głębinową służy szafa sterownicza usytuowana przy 
ujęciu wody. 
Zasilanie ujęcia wody wykonane jest linią kablową typu YAKY 4 x 120 mm2 dł. ok. 280 m ze stacji 
transformatorowej S-230 „Źlinice” do złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P usytuowanego na zewnątrz 
ogrodzenia ujęcia wody 
5.2 Układ zasilania ujęcia wody SU-3 
Zgodnie z warunkami przyłączenia ujęcie wody SU-3 zasilane będzie z istniejącej stacji 
transformatorowej nr S-230 „Źlinice” istniejącym przyłączem kablowym YAKY 4 x 120 mm2 do  nowego 
zestawu pomiarowego 1PP, które należy ustawić obok istniejącego złącza nr ZK1-1P. Z nowego 
zestawu pomiarowego należy wyprowadzić wlz kablem ziemnym YAKXS 4 x 120 mm2 do szafy 
sterowniczej po trasie istniejącego wlz. 
Istniejące złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P przewidziane do demontażu. 
Istniejący wlz YAKY 4 x 35 mm2 należy unieczynnić. 
5.2.1 Zasilanie ujęcia wody SU-3 
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) stanowić będą: zaciski prądowe na 
wyjściu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN nr S-230 
Źlinice” w kierunku instalacji odbiorcy.  
Zakres robót do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.: 
• w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej SN/nN S-230 „Źlinice” dostosować zabezpieczenie do 

zwiększonego poboru mocy, 
Zakres robót do wykonania przez Inwestora: 
• na terenie ujęcia wody,  obok istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P zabudować 

zestaw pomiarowy 1PP (wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.) z półpośrednim układem 
pomiaru energii elektrycznej, istniejące ZK1-1P przewidziane do demontażu, 

• wykonać nowy wlz kablem YAKXS 4 x 120 mm2 od zestawu pomiarowego 1PP do szafy 
sterowniczej, 

• istniejące uziemienie przełożyć ze złącza ZK1-1P do zestawu 1PP, 
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5.2.2. Sposób wykonania linii kablowej – wlz  
Linię kablową (wlz) należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku 
z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na 
planie zagospodarowania terenu. Prace ziemne przy układaniu kabli należy prowadzić ręcznie.  
Zaleca się ułożenie kabla na całej długości w rurze ochronnej „Arot” typu KR-75. Na początku  
i końcu linii kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie mniej niż po 1,5 m. Ponadto kabel powinien 
być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 
10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią 
przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych 
z tworzywa sztucznego. 
Należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm, która stanowić będzie uziom dla szafki 
sterowniczej przepompowni. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią 
uziemień. Przed zasypaniem kabla zasilającego nN należy wykonać niezbędne pomiary potwierdzone 
protokółem pomiarów zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N-SEP-004. 
5.3 Zestaw pomiarowy 1PP z pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej 
Projektuje się układ pomiarowy półpośredni, jednostrefowy energii elektrycznej, który należy 
zainstalować w zestawie pomiarowym 1PP w części dostępnej dla TAURON Dystrybucja S.A.  
Zestaw pomiarowy typu 1PP (wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.) dostarcza i montuje Inwestor.  
Zestaw 1PP wyposażony powinien być w: 

• rozłącznik bezpiecznikowy listwowy wielkości „2” 400A (zasilanie główne), 

• rozłącznik bezpiecznikowy listwowy wielkości „2” 400A (zasilanie wlz), 

• przekładniki prądowe pomiarowe IMPb-150/5A kl. 0,2; 5VA; FS5, 

• listwę kontrolno-pomiarową WAGO 847-798, 
• tablicę licznikową TL-3f z licznikiem typu ZMD410CT44.0009 5A 230/400V, 

• moduł komunikacyjny CU-P42, 

• zabezpieczenie obwodów napięciowych licznika (w listwie WAGO), 
Stopień ochrony obudowy powinien wynosić minimum IP-44, wnętrz obudowy IP2X i II klasie 
ochronności. Zestaw zamykany na typowy zamek stosowany w TAURON Dystrybucja S.A. Drzwiczki 
wyposażyć we wziernik do kontrolnego odczytu licznika. 
Grupa taryfowa B2X, grupa przyłączeniowa IV. Układ pomiarowy musi być przystosowany do 
plombowania. Licznik dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A.  
5.4 Oświetlenie zewnętrzne terenu ujęcia wody SU-3 
Istniejące oświetlenie terenu ujęcia wody wraz z zasilaniem pozostaje bez zmian. 
5.5 Zasilanie awaryjne 
Szafa sterownicza ujęcia wody przystosowana jest do zasilania awaryjnego z agregatu 
prądotwórczego, które realizowane jest przez przełącznik zasilania uniemożliwiający podanie napięcia 
z agregatu na sieć i odwrotnie. Podłączenie agregatu realizowane będzie poprzez wtyczkę stałą na 
tablicową typu 125A/400V–3P+N+PE zainstalowaną na zewnątrz szafy sterowniczej. 
Konstrukcja agregatu powinna być zgodna z wymogami PN-ISO 8528-1:1996. 
Agregat prądotwórczy zapewni inwestor. 
5.6 Ochrona odgromowa i przepięciowa 
W szafce sterowniczej przepompowni  zainstalowane są główne ochronniki przepięciowe kl. B+C. 
5.7 Pomiary i próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące niezbędne 
pomiary i próby montażowe wynikające z normy PN-HD 60364-6:2008.  
5.8 Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie 
wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 
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5.9 Ochrona przeciwporażeniowa i uziomy 
System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w 
Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 
60364. Istniejące sieci pracują w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym zastosowane 
są zabezpieczenia zainstalowane w zestawie pomiarowym jako zabezpieczenie główne. W szafie 
sterowniczej ujęcia wody zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy główny dla wszystkich 
obwodów oraz wyłącznik przeciwporażeniowy. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne zestawu 
pomiarowego i szafy sterowniczej. Stopień ochrony tych urządzeń powinien wynosić minimum IP-44. 
Silnik pompy głębinowej zabezpieczony jest przeciwzwarciowo 
 i termicznie w szafie sterowniczej. Po stronie nN w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-C-S.  
W instalacjach 1-fazowych stosuje się przewody 3-żyłowe: jeden fazowy L, jeden neutralny N 
 i jeden ochronny PE. W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest  potrzebny przewód neutralny N 
stosuje się przewody 4-żyłowe: trzy fazy L1, L2, L3 i przewód ochronny PE (np. silniki elektryczne), a 
tam gdzie jest potrzebny przewód neutralny 5-cio żyłowe przewody: trzy fazy L1, L2, L3, przewód 
neutralny N i przewód ochronny PE (np. gniazda wtyczkowe siłowe). W szafie sterowniczej wykonane 
jest uziemienie punktu rozdziału  przewodu  PEN  na PE i N.  
5.9.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych 
 i dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 
• osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 

• zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich 
wprowadzenia do odbiorników, 

• wykonanie osłony gołych szyn lub przewodów zainstalowanych w pomieszczeniu, 

• zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej 
metalowej obudowy zakrywającej te szyny. 

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

• zerowania, 

• uziemienia ochronnego, 
• sieci ochronnej, 

• wyłącznika przeciwporażeniowego, 

• izolacji ochronnej, 

• ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 
• seperacji napięcia, 

• izolowania stanowiska. 
5.9.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację o barwie żółto-

zielonej, 

• gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mieć załamań lub innych 
uszkodzeń mechanicznych, 

• śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń 
śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej, 
albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 

• materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania stałej izolacji powinny posiadać parametry 
elektryczne i mechaniczne podane w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta, 

• urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być dostarczone wraz z 
zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm 
państwowych. 

5.9.3. Montaż przewodów ochronnych 
Przewody ochronne przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów 
metalowych należy układać w sposób stały. Przewody ułożone na stałe należy wykonać z miedzi, 
aluminium lub ze stali. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą 
one być żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym przewodem jednożyłowym. Przewody ochronne 
powinny spełniać wymagania podane w przepisach. 
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Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

• połączenie i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy wykonać na 
stałe, 

• przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o 
długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcach 
taśmy, 

• połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali 
odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 

• powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 
bezkwasową, 

5.9.4. Montaż dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV 
Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i 
przyłączyć na stałe. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów 
aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i 
neutralne). Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem 
ochronnym za lub przed wyłącznikiem. Warstwa gumy, polwinitu lub innego tworzywa izolująca 
stanowisko, zastosowana jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w przepisach. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie 
stanowi środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
5.9.5. Montaż uziomów 
Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych, 
ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z 
miedzi. Uziomy sztuczne należy wykonywać w przypadkach gdy: 
• uziomy naturalne wykazują rezystancję uziemienia większą od wymaganej, 

• większej niż 10 m od obiektu chronionego. 
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:  
• uziomy poziome sztuczne z drutów lub taśm stalowych należy układać w gruncie na głębokości co 

najmniej 0,6 m, jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje innej głębokości, 

• wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót 
ziemnych przy wykopach płytkich wąskoprzestrzennych,  

• uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem 
drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp. 

W urządzeniach przemienno-prądowych należy korzystać z następujących uziomów naturalnych: 

• metalowe rury wodociągowe, 
• metalowe i żelbetowe części podziemne budowli i obiektów technologicznych, 

• stalowe i żelbetowe ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych, 

• ołowiane i aluminiowe powłoki kabli o grubości nie mniejszej niż 1,1 mm oraz pancerze kabli 
elektroenergetycznych ułożonych w ziemi, 

• metalowe rurociągi gazów chłodnych i cieczy niepalnych. 
Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób: 
• przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy prowadzić 

najkrótsza trasą i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego 
przez spawanie lub za pomocą objemki dwuśrubowej, 

• przewody uziomowe należy wykonać ze stalowych prętów, drutów lub taśm o wymiarach 
poprzecznych nie mniejszych niż wymiary poziomych uziomów stalowych, 

• przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogólnie dostępnych, wykonane z drutu 
o średnicy mniejszej niż 10 mm, powinny mieć ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi do 
wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu i do 0,3 m pod powierzchnią gruntu; ochronę przewodów 
uziemiających może stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik, 

• przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo rozłączalnych 
zacisków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód uziemiający od uziomu; w 
przypadku gdy rezystancję uziomu można zmierzyć bez odłączania przewodów uziemiających, 



 Specyfikacje Techniczne  - ST 02  – Roboty elektryczne                                                                            - 28 -                                                                                                          

 

Projekt : Spięcie studni SU-3 z tranzytem do Górek   

               Projekt przebudowy istniejącego ujęcia wody nr S-3 (wymiana pompy głębinowej) w Źlinicach przy ul. 1-go Maja (działka nr 1400/155)   

               Projekt zasilania elektroenergetycznego wraz z pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej   

tzn. gdy uziom jest połączony z innymi uziomami, można zrezygnować z zacisków probierczych, a 
połączenie przewodu uziomowego z przewodem uziemiającym wykonać przez spawanie, 

• dla uziomów urządzeń o prądzie zwarcia doziemnego powyżej 500 A należy zastosować zacisk 
probierczy, 

• zacisk uziomowy probierczy należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych na wysokości nie 
większej niż 1,8 m i nie mniejszej niż 0,3 m nad powierzchnią gruntu; w uzasadnionych 
przypadkach zacisk probierczy można umieścić na wysokości większej niż 1,8 m. 

Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją 
przez pomalowanie farbą asfaltową (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m 
pod powierzchnią gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu. 
Uziemienia ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych, uziemienia urządzeń 
teleelektrycznych i piorunochronnych należy wykonywać jako wspólne z wyjątkiem przypadków,  
w których nakłady na wykonanie urządzeń oddzielnych oraz z wyjątkiem uziemień prądu stałego  
o ciągłym przepływie prądu, które należy wykonywać jako oddzielne. 
5.10 Pomiary i próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące niezbędne 
pomiary i próby montażowe wynikające z normy PN-HD 60364-6:2008.  
5.11 Zakres szczegółowy wykonania robót 
Szczegółowy zakres robót podany jest w przedmiarze robót, który stanowi oddzielne opracowanie. 
 
6 Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca 
będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantująca, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami  
Badania i pomiary 
Wszystkie badania pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek i  badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
 i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
6.1 Wykopy 
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu fundamentów lub 
wykonaniu ustojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 
0,85 wg  normy BN-72/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi. 
6.2 Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
• głębokości zakopania kabla, 

• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

• odległość folii ochronnej od kabla, 

• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji  
i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla osobno. Ponadto należy 
sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
6.3 Urządzenia rozdzielcze 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym wymaganiom 
dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez 
demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

• stan pokryć antykorozyjnych, 
• ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 

• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
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• jakość konserwacji, 
Po zamontowaniu urządzenia na fundamencie należy sprawdzić: 
• jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją urządzenia, 

• stan powłok antykorozyjnych, 
• jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

• zgodności schematu urządzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony 
na widocznym miejscu wewnątrz urządzenia. 

6.4 Uziomy 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki 
oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia 
 i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym 
bednarka nie powinna być zakopana płyciej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów 
pod fundamenty (pkt. 6.1.). po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich 
rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej 
lub ST 02.  
7. Obmiar robót 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera Budowy.  
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót elektrycznych (końcowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora może być 
połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. Odbiór 
końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) 
oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora 
(zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie 
udokumentowane. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest 
zobowiązany do: 

• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót, 

• umożliwienia zamawiającemu zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 
odbioru. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji 
(przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w 
przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest 
odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona 
w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
 i Kartograficznej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić  
z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa  
od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Po zakończeniu 
robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem  
z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu. 
 
9.   Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów tłoczni ścieków, 

• podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemią, 
• wykonanie badań i prób po montażowych. 
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10.   Przepisy i normy 
10.1 Przepisy 
• „Prawo Budowlane” –  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kosztorysowania robót budowlanych 

• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki 

• „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki 

• Przepisy dotyczące BHP 
10.2 Opracowania pomocnicze 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  

• tom I - (MGPiB) – „Budownictwo ogólne” 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

• tom V - (MGPiB) – „Instalacje elektryczne” 
• „Poradnik inżyniera elektryka” 

• „Instalacje elektryczne” – Henryk Markiewicz  

• „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” – Andrzej Sowa 

• „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym nie wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” – komentarz, 
wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek Normalizacji  

10.3 Normy polskie i branżowe 
• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy – część I: 

 Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 

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

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Sprawdzenia odbiorcze. 
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• PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/basen 
natryskowy. 

• PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu. 

• PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

• PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-EN-45014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
(wprowadzona do obowiązkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust. 3 
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r.o normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z późn. zm.) 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. nr 75); 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 ( Dz. U. nr 109 z 2004 r.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 121, z dnia 11 lipca 2003 r., poz. 1138). 

 
Wszelkie informacje i zapytania dotyczące niniejszej specyfikacji technicznej kierować na adres: 
bpiemr@op.pl  
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ST 03  -   Roboty AKPiA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przełączeniem studni SU-3 Żlinice do pracy na zbiornik Górki wraz z projektem AKPiA dla ujęć wody 
SU-1, SU-2 i SU-3 oraz zmianą układu sterowania stacji pomp Prószków i na zbiorniku Górki w zakresie 
branży instalacji elektrycznych – instalacje niskoprądowe. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• Wykonanie projektowanych linii pomiarowych, 

• Przyłączenie aparatury pomiarowej i napędów automatyki, 

• Pomiary powykonawcze, 

•  
1.4. Określenia podstawowe tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy 
urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych „Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacją ST Wymagania ogólne. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny,  
   zaciski ochronne itp.).  
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Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii 
elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, 
związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w 
zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej 
może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas 
normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, 
na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
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Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z  okumentacją. 
Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają 
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich 
odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego 
 i warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji.  
Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub 
zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające 
do stosowania w Polsce. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie, co najmniej równoważnych urządzeń za 
zgodą i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
 
2.4. Wykaz materiałów 
Należy użyć materiały zgodnie z wykazem zamieszczonym w opisie projektu wykonawczego. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych branży elektrycznej Wykonawca powinien używać specjalistycznych 
narzędzi i elektronarzędzi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
powinien być utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami i przepisami bhp 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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4. TRANSPORT 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producentów. Środki transportu 
powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o 
ruchu drogowym. Elementy powinny być przewożone krytymi środkami transportu w oryginalnych 
opakowaniach fabrycznych. Materiały elektryczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy 
wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U.   z dnia 21 listopada 
2003 r. nr 207, poz. 2016) , 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 
      oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - 

• Instalacje Elektryczne. 

• Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót. 

• Instrukcjami montażu. 

• Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
5.1.1 Roboty przygotowawcze 
Należy zorganizować nadzór( kierownika budowy), przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności 
wymagające wydanie poleceń na pracę. 
5.1.2 Montaż osprzętu 
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych 
połączeń i zakończeń. 
Aparaturę pomiarową i napędy zaworów technologicznych przyłączyć zgodnie z instrukcją producenta i 
projektem wykonawczym. 
5.1.3 Systemy instalacyjne 
Do systemów instalacyjnych zastosowanych należą następujące elementy: 
1. Kanały kablowe – do wyprowadzenia okablowania z pomieszczenia rozdzielnicy głównej na 
obiekt, wprowadzenia kabli zewnętrznych, wprowadzenia do RG kabli z agregatu, 
2. Trasy kablowe – koryta kablowe siatkowe 
Trasy kablowe wewnątrz budynku będą mocowane do konstrukcji stalowych i ścian. 
Wykonawca zapewni pełne wyposażenie tras kablowych w niezbędne elementy jak: 
 wsporniki, 
 koryta, 
 łuki, 
 przepusty przez ściany i stropy, 
 uszczelnienia przepustów, 
 kotwy, śruby, nakrętki, podkładki 
 inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli. 
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Zakres robót obejmuje: 
 przemieszczenie w strefie montażowej, 
 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian 
i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  
 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 
 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji. 
Kable i przewody sterownicze prowadzić w osobnych dedykowanych korytkach kablowych. 
Zabrania się prowadzenia kabli sterowniczych i siłowych wspólnymi trasami. 
5.1.4 Instalacja połączeń wyrównawczych 
W zakresie instalacji wyrównawczej należ wykonać: 
Przewodem LgY żo 4mm2 lub 2,5mm2 jeżeli połączenie jest chronione przed uszkodzeniem 
mechanicznym przyłączyć: 
- armaturę rurociągów technologicznych, zawory, przepustnice, napedy, 
- czujniki i elementy AKPiS 
Połączenia wykonać przy pomocy typowych zacisków dostosowanych do przekrojów przewodów i 
przyłączanych elementów. 
Elementy przewodzące instalacji i urządzeń technologicznych uziemić w taki sposób, aby rezystancja 
przejścia między nimi oraz rezystancja w stosunku do uziomu nie przekraczał Rmax = 10W 
Uziemienie urządzeń znajdujących się w obrąbie pomieszczenia objętego ochroną, muszą tworzyć 
wspólny, ekwipotencjalny obwód elektryczny. W tym celu należy zapewnić ciągłość sieci uziemiającej, 
niezawodność połączeń oraz wymaganą rezystancji uziemienia. 
Stan i skuteczność środków ochrony antyelektrostatycznej należy kontrolować zawsze po dokonaniu 
jakichkolwiek zmian w oprzyrządowaniu lub w warunkach przebiegu procesu technologicznego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
kierownikowi budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z projektem budowlanym 
oraz wymaganiami Specyfikacji. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić 
kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na 
piśmie wyniki badań do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika 
budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru przez kierownika budowy i użytkownika. 
6.1 Szafy i rozdzielnice elektryczne 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym wymaganiom 
projektu budowlanego, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu 
podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 
- badanie wyłączników różnicowo – prądowych, ciągłości przewodów ochronnych i ich podłączenie do 
wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych i ochronnych, 
- jakość konstrukcji. 
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Po zamontowaniu na kanale kablowym należy sprawdzić: 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szafy, 
- stan powłok antykorozyjnych, 
- jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego, 
- zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym, 
- wyposażenia szaf i rozdzielnic w schematy połączeń dla użytkownika. 
6.2. Instalacja przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać kompletne pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
6.3. Kontrola w trakcie montażu 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
- sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem, 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
6.4. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić: 
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych,  
a także zgodności faz w miejscach odbiorów, pomiary rezystancji uziomów, 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
- prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej instalacji, 
- prawidłowość montażu urządzeń. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie 
zgodności robót z projektem. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
jakości wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz 
badań i pomiarów po montażowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie 
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – 
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
Jednostką obmiarowi jest: 
- m, km – dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej, 
- szt., kpl. – dla rozdzielnic i szafek energetycznych, 
- m3 – dla robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót, następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru powinien zawierać ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
 Dziennik budowy, 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
 Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                                 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym 
 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających  ezpieczeństwo. 
  Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
                  Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 


