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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:  
 - Rozbudowa Stacji Wodociągowej "Knieja" gm. Zębowice 
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 obj ętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych 
Specyfikacjami Technicznymi : 

1 ST 02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

2 ST 03 ROBOTY BUDOWLANE 

3 ST 04 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

         W zakresie projektu przewidywana jest:  
 - likwidacja poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 z orurowaniem, 
 - remont istniejącego kontenera,  
 - wymiana zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej,  
 - budowy kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towarzyszącym, 
 - wymiana zestawu pompowego i obudowy studni nr 1 i 2  z rurociągami i zasilaniem, 
 - wykonanie zbiornika terenowego  o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi, 
 - wymiana ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej, 
 - wykonanie monitoringu pracy Stacji Wodociągowej 
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 Wykaz 
podstawowych norm przedstawiono w p. 10. 
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 dotycz ące 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 budowlano-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 



 Specyfikacje Techniczne - ST. 01  - Wymagania Ogólne                                                                                                     - 3 - 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                                 

•  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 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. 
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1.5.4. Ochrona przeciwpo żarowa  
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 własno ści 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 obci ążeń 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. Bezpiecze ństwo 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 
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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. 
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 si ę 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. Razem z 
harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. 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 urz ądzeń koliduj ących 
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 atmosferyc znych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2. MATERIAŁY  
2.1. 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 
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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.  

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące 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.  
2.3. 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.  
2.4. 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. 
2.5. 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. 

3. 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.  
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4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, 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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. 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. 
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. 
5.2. 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 zapewnić 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, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (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                   
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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 (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków         
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób             
i formę przekazywania tych informacji 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. 
6.2. Zasady kontroli jako ści 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. 
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 
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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. 
6.3. 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. 
6.4. 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. 
6.5. Raporty z bada ń  
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  
6.6. 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. 
6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
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 
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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. 
6.8. 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 
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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.  

(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. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. 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. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści 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. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt 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. 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
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Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 
7.5. 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 
7.6. Procedura Przej ęcia 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, 

7.7. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących 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. 
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. 
7.8. Odbiór cz ęściowy. 
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) protokóły 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) protokóły 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. 
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7.9. Odbiór ko ńcowy 
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) protokóły 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) protokóły 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 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
8.1. 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 
• 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 

9. 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.  
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10. 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 lub nalepki informacyjne   
Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duże , to dostawca umieści na dostarczonych urządzeniach,  
w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierający następującą 
informację: "Dostawa sfinansowana w ramach programu Sapard". 
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. 

11. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe.  
Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

12. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i 
wszystkich wymaganych Gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

13. 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 lub beneficjantów 
Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST 02 
Roboty technologiczne 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:  
- Rozbudowa Stacji Wodociągowej "Knieja" gm. Zębowice 
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 obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
technologicznych  i obejmują: 
 - likwidacja poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 z orurowaniem, 
 - remont istniejącego kontenera,  
 - wymiana zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej,  
 - budowy kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towarzyszącym, 
 - wymiana zestawu pompowego i obudowy studni nr 1 i 2  z rurociągami i zasilaniem, 
 - wykonanie zbiornika terenowego  o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi, 
 - wymiana ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej, 
 - wykonanie monitoringu pracy Stacji Wodociągowej 
  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 dotycz ące 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 : 

• kontenerowa pompownia wody z zestawem hydroforowym 
 o parametrach Q = 15 l/s,  H = 45,0 m P=4*4,0 kW 

• zbiornik wybieralny bet Ø1200 mm 
• studzienki chłonne bet. Ø1200 mm 
• obudowa i zabudowa studni wierconych 
• orurowanie z PE zbiornika  bet. 200 m3, 
• ogrodzenie systemowe 
• kształtki żel,  PE,  PVC.  
• zasuwy sieciowe z obudową i skrzynką uliczną , 

2.1 Dokumentacja 
Materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 
higieniczny. Kręgi betonowe i płyty nadstudzienne żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z 
normą   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. 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). 
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• 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 (koparki, 
wkładki itp.). 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• 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 
Umowy i 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 zgodnie z założeniami 
PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie      
 i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych 
• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 
• kompresor  
• zestawy do wykonywania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych, 

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. 
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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 uszkodzenie rur. 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. Betonowe 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. 
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 EN-PN, 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. 
Stacja Wodociągowa "Knieja" obecnie pracuje w układzie Io  pompowania wody bez uzdatniania. 
Wyposażenie stacji stanowią: 
 - uzbrojona studnia wiercona nr 1 i 2 
 - hydrofory poziomy V=50,0 m3 - 1 szt. ( zakres pracy 3,5 - 4,5 atm)  
                         zabudowany czołowo w kontenerze.  
 Po rozbudowie Stacja Wodociągowa z układu jednostopniowego pompowania pracować 
będzie w układzie dwustopniowego  pompowania  wody z  wyrównaniem  dobowym  na  zbiorniku  
 terenowym Vu=200 m3. 
5.3.1.   Ujęcie wody. 
 Po rozbudowie ujęcie wody pozostanie bez zmian i składać się będzie z dwóch studni 
wierconych nr 1 i 2. W studni nr 1 i 2  projektuje się wymianę pomp głębinowych z orurowaniem 
na pompy z silnikiem 2,2 kW o parametrach:  Q = 21,0 m3/h,    H = 21,0 m sł.w. 
 Istniejące obudowy studni wraz z głowicami i fundamentem należy zdemontować.  
Nowa obudowa studni składa się z pokrywy i podstawy. Pokrywa  wraz z podstawą posadowiona 
będzie na  podłożu betonowym wystającym ponad powierzchnię terenu do 10 cm. Pokrywa składa 
się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-
szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą   
z pianki poliuretanowej gr. 6 cm. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach i posiada zamek 
zabezpieczający przed otwarciem. Podstawa obudowy o wymiarach 1,66*1,10*0,10 m wykonana 
jest z konstrukcji stalowej ażurowej obudowanej szczelną powłoką z laminatu w całości wypełnioną 
pianką poliuretanową.  
 Woda w studni i obudowie tłoczona będzie przewodami ∅ 80 st. oc. i 90 PE. Odcinek od 
studni do zbiornika projektuje się z rur Ø110PE. 
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W obudowie zainstalowana będzie następująca armatura : 
- głowica studni z orurowaniem, 
- wodomierz śrubowy MW80 
- przepustnica zwrotna bezkołnierzowa ∅ 80 
- przepustnica zaporowa bezkołnierzowa ręczna ∅ 80 mm 
- manometr M 160-R/0-1 MPa/1.6/N 
- kurek do poboru prób wody i odpowietrzania układu. 

Do pomiaru lustra wody w studni do przewodu tłocznego przyspawana jest rurka depresyjna ∅ 32 mm. 
 Z uwagi na okresową pracę studni zastosowano urządzenie automatycznego awaryjnego 
ogrzewania wnętrza obudowy. Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza automatycznie przy 
temperaturze pod pokrywą obudowy studni w przedziale od 0 do +4oC. 
 Obudowę montuje się na uprzednio wykonanym podłożu z betonu, które jest niezbędne do 
zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni. 
Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec z 
rury PVC lub blachy, który po wylaniu podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin ocieplających 
pionowy odcinek rury wodociągowej. 
 Po zakotwiczeniu podstawy do podłoża betonowego krawędź styku otworu podstawy 
znajdującego się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym. 
 Woda ze studni nr 1 i 2 pompami głębinowymi tłoczona będzie projektowanym rurociągiem 
Ø110PE dł. 35,0 m do projektowanego zbiornika terenowego. 
 Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych sterowane będzie poziomem wody  
w zbiorniku. 
5.3.2   Istniejący Kontener Stacji Wodociągowej. 
 Obecnie w kontenerze Stacji Wodociągowej zabudowany jest  hydrofor poziomy  
V=50,0 m3, który zostanie zdemontowany wraz z orurowaniem i armaturą. Ścianę kontenera  
w której zabudowany był hydrofor należy zdemontować  i zabudować nową pełną bez otworów 
oraz uzupełnić dachówkę. 
5.3.3 Projektowana kontenerowa pompownia wody IIo . 
 Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80x5,00x2,95 m składa się z 
dwóch wydzielonych pomieszczeń z osobnymi wejściami z zewnątrz.  
W skład kontenera wchodzi: 
1. Konstrukcja  stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biały RAL 9010 
2. Ściany zewnętrzne  płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm, 
   kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały) 
   kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały) 
3. Ściana działowa      płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm 
4. Stropodach   płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm 
   kolor obustronnie, RAL 9010 (biały) , obramowanie z trzech rzędów  
                                  dachówek z podbitką, (na wzór jak istniejący kontener) 
5. Podłoga   brak (do wykonania po posadowieniu kontenera na fundamencie) 
6. Okna   PCV, kolor biały, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K 
   60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) – 1szt. 
7. Krata okienna  stała, stalowa, ocynkowana, zewnętrzna na oknie 60/60cm – 1szt. 
8. Drzwi zewnętrzne  stalowe, pełne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szarobiały, 
    dwa zamki, św. 90/200 – 2 szt. 
9. Wentylacja   grawitacyjna pomieszczenie pomp; kratka naścienna z żaluzją – 2szt.+ 
   wentylacja mechaniczna w chlorowni, 
10. Wysokość wewnętrzna Homin – 2,50m (po wykonaniu wewnątrz kontenera 
   warstw posadzkowych o łącznej grubości 12,5cm) 
11. Wysokość zewnętrzna H–2,95m 
12. Ramy   kolor biały, RAL 9010 
14. Orynnowanie  PCV, kolor biały – 1kpl. 
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Pomieszczenie z zestawem hydroforowym zawierające: 
•  zestaw hydroforowy typu ZH-ICL/MW 4.15.4B/4,0kW 
•  orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150, 
•  łączniki amortyzacyjne DN150 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  przepustnice odcinające DN 150 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  przepływomierz elektromagnetyczny DN125 na tłoczeniu zestawu  
•  wentylacja grawitacyjna pomieszczenia, 
•  ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW, 
•  oświetlenie, 
•  osuszacz powietrza o wyd. do 150 m3/h. 
•  umywalka z podgrzewaczem wody, 
•  szafa na wsporniku 1200x800x300 

Pomieszczenie chlorowni: 
• umywalka z pogrzewaczem wody, 
• chlorator DDC ze zbiornikiem 100l (dozujący podchloryn sodu), 
• wentylacja mechaniczna pomieszczenia, 
• ogrzewanie 1,5kW, 
• oświetlenie. 

Parametry zestawu hydroforowego: 
•  Maksymalna wydajność urządzenia na cele bytowe: Qbyt. = 11,6 l/s 
•  Maksymalna wydajność urządzenia na cele ppoż: Qppoż. = 15,0 l/s 
•  Wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: Ht = 4,5 bara / 4,0 bary 
•  Zasilanie ze zbiornika z napływem na pompy. 
•  Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe. 
•  Całkowita moc zainstalowana: 16 kW (4 x 4,0 kW ) 400 V 
•  Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym Sydianet współpracującym 

                       z wędrującą przetwornicą częstotliwości. 
•  Liczba pomp: 4 sztuki 
•  Zabezpieczenia przed suchobiegiem: pływak w zbiorniku + czujnik wibracyjny. 
•  Kolektory przyłączeniowe zestawu ssawny 100 / tłoczny DN100 

Pompy zamontowane będą na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa całego układu za 
pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane 
fundamenty pod układ pompowy). 
Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej 
typu OH 18 N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal nierdzewna nie 
zawiera niklu). 
Układ mechaniczny wyposażony będzie następująco: 

• armatura na ssaniu pomp – zawory/przepustnice odcinające, 
• armatura na tłoczeniu pomp – zawory/przepustnice odcinające, zawory zwrotne, 
• kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych 
• membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci, 
• konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 
• manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 

Sterowanie za pomocą sterownika współpracujący z wędrującą przetwornicą częstotliwości. 
Sterownie tego typu pozwala na ustabilizowania ciśnienia w rurociągu tłocznym bez względu na 
wielkość rozbioru wody i jednocześnie na łagodny rozruch każdej pompy. 
Szafa zestawu wyposażona jest komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz przed pracą 
na sucho. Zestaw będzie umożliwiał obniżenie ciśnienia w zadanym przedziale czasu np.  
w okresie nocnym. 
Pompownia będzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.  
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Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS. 
Rozwiązanie konstrukcyjne zestawu pompowego: 
- wszystkie spoiny wykonane są w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 
    przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
    CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem 
    parametrów spawania, 
- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – wykonane ze stali 
   kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
-  w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonano metodą 
    kształtowania szyjek, 
- armatura zwrotna – zawory zwrotne, 
- armatura odcinająca-zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice, 
- na kolektorach zamontowane są kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 
   umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, 
- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 
   zamontowane są zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej ilości 
   stosownie do wydajności układu hydroforowego, 
- kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany 
   jest powyżej kolektora ssawnego, 
- konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
  PN-EN 10088-1, 
- celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa 
   sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane są na wysokości wzroku manometry  kontrolne, 
- zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 
   ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę 
Pompownia kontenerowa z wyposażeniem i sterowaniem stanowi prefabrykat dostarczany na 
plac budowy od producenta f-my InstalCompakt lub równoważny spełniający wyżej podane 
parametry. 
Do Wykonawcy robót należy wykonanie prac: 
- fundamentów pod pompownie z bloczków betonowych gr. 20 cm  
- posadowienie kontenera, 
- wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - płytki gres, 
- doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160PE, 
- ułożenie przewodów pływaka od szafy zestawu do zbiornika wody 3x1,5 mm2, 
- doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,  
- doprowadzenie kanalizacji do wpustów podłogowych. 
 - Ø110PVC dł. ok 10 mb zakończonych studzienką chłonną Ø1200 bet 
                  (pomieszczenie pomp) 
 - Ø110PVC dł. ok. 3,0 mb zakończony studzienką bezodpływową Ø1200 bet.  
                 (pomieszczenie Chloratora)  
5.3.4   Sieci między obiektowe na terenie Stacji Wodociągowej. 
 Projektuje się wykonanie nowych  sieci między obiektowych z rur PE100 SDR17 łączonych 
poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek  elektrooporowych: 

- zasilające - od studni Nr 1 i 2 do zbiornika Ø110 PE Lc = 22,0 mb 
- dopływ (ssanie) - od zbiornika do zestawów pompowych Ø160 PE L = 4,0 mb  
- tłoczne - od zestawu pompowego do istniejących siec Ø160 PE L = 35,0 mb 
- kanalizacja - od  kontenera pompowni do zbiornika wybieralnego Ø1200 bet. 
                          Ø110PVC L = 3,0 mb 
                     - od kontenera pompowni do studzienki chłonnej Ø1200bet. 

      Ø110PVC L = 10,0 mb 
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5.3.5  Zbiornik terenowy.  
Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności rozbioru 
wody w ilości 100 m3 oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej w ilości  
100 m3.  Stąd całkowita pojemność zbiornika V = 200 m3. 
 Projektuje się zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny wykonany  
w konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. 
 Zbiornik uzbrojony będzie w przewody dopływowe, odpływowe, spustowe i przelewowe. 
Wszystkie przewody zaprojektowano z rur PE φ 110 ÷160 mm oraz  kształtek elektrooporowych. 
 Na przewodzie odpływowym Ø160PE i spustowym Ø110PE projektowana jest zabudowa 
zasuw odcinających z króćcami PE wraz z obudową i skrzynką. Zabudowane zasuwy należy 
oznakować tabliczkami. 
 Wylot przewodu przelewowo-spustowego do studzienki chłonnej Ø1000 bet.  projektuje się  
uzbroić w syfon wykonany ze zgrzewanych doczołowo kolan PE  oraz  zasuwy zwrotnej 
Ø160PVC. Z uwagi na brak odbiornika studzienka przelewowa nie posiada odprowadzenia  
i zostanie zabudowana na istniejącym rurociągu kanalizacyjnym 150 kam. 
Awaryjny przelew wody może doprowadzić do przepełnienia studzienki i wylanie wody pitnej na 
pobliskie łąki. 
 Po zamontowaniu  wszystkich przewodów należy przeprowadzić ich próbę  szczelności, 
 a następnie płukanie i dezynfekcję 3% roztworem podchlorynu sodu. 
 Po zmontowaniu wszystkich rurociągów należy oczyścić i zdezynfekować zbiornik 
wyrównawczy. 
 Osoba czyszcząca zbiornik powinna być ubrana w gumowe buty, czystą odzież roboczą , 
nakrycie głowy i wchodzić do zbiornika przy asekuracji drugiego pracownika. Wchodzenie 
 i wychodzenie ze zbiornika powinno odbywać się przy zmianie butów i zanurzeniu obuwia do 
pracy w zbiorniku z 1 % roztworem wodnym podchlorynu sodu. Pracownicy w odzieży używanej 
do pracy przy oczyszczaniu zbiorników nie mogą wchodzić do miejsc ogólnie dostępnych.  
 Po oczyszczeniu zbiornik powinien być zdezynfekowany przez 48 godz. podchlorynem 
sodu  o zawartości chloru 0,5 mg/l Cl2. Do oświetlenia wnętrza zbiornika podczas wykonywania 
prac nie wolno stosować urządzeń zasilanych prądem o napięciu powyżej 24 V. 
5.3.6  Zagospodarowanie terenu Stacji Wodociągowej. 
Zagospodarowanie terenu.  
 Wokół zbiornika na koronie obsypki  należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej szer. 70 cm.  
 Wokół kontenera pompowni  należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej szer. 100 cm ze stopniami i podwyższeniem na podesty przy 
drzwiach wejściowych o wym. 100x100 cm. 
 W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu. 
   Ukształtowanie terenu ,zieleń. 
 Po zrealizowaniu wszystkich obiektów kubaturowych i liniowych teren w miejscu 
prowadzenia robót ziemnych wyrównać i wyprofilować, rozłożyć zdjęty uprzednio humus, oraz 
dodatkowo teren pokryć nowym humusem gr. 5 cm i obsiać trawą.  
   Ogrodzenie. 
 Projektuje się wykonać nowy panelowy system ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym 
i bramą w miejsce istniejącego ogrodzenia z siatki.  Wysokość panelu 1760 mm.  
Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawić tablicę informacyjną.  
Łączna długość nowego ogrodzenia Lc = 173,0 m. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 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 
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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 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 jako ści 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 szczelno ści  ruroci ągów i kanałów  
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) 
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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. 

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 
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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 : rurociągi tranzytowo-rozdzielcze , przyłącza wodociągowe,  
• 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 
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 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 
 
- PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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ST 03 
Roboty budowlane 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót :  
Zbiornika wyrównawczego wody o poj. 200 m3  i fundamentu pod kontener na terenie Stacji Wodociągowej 
"Knieja" gm.Zębowice. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać                  
i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót budowlanych   
zbiornika żelbetowego jednokomorowego o poj. Vu =2003   i fundamentu pod kontener w zakresie: 

• podłoża betonowego,  
• zbrojenia płyty fundamentowej, ścian oraz płyty stropowej, 
• konstrukcji zbiornika z betonu zbrojonego kl. B20 z dodatkiem „HYDROZOL  K” w ilości 1,5 

% wagi cementu 
• badań odbiorczych, pomiarów, 

Projektowany zbiornik składa się z żelbetowego cylindra o średnicy wewnętrznej 7,642 m 
 i wysokości w świetle 3,70 m umieszczonego między kolistymi płytami fundamentu i stropu. 
Zbiornik usytuowany jest na powierzchni terenu, częściowo obsypany do wys. 1,3 m powyżej 
poziomu terenu oraz ocieplony. 
Ściana zbiornika ocieplona jest styropianem klejonym do podłoża a następnie otynkowana tynkiem 
cienkowarstwowym. Na stropie ocieplenie styropianem chronione jest dylatowaną gładzią 
cementową.  Zaleca się tynk akrylowy w kolorze białym. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne zbiornika są wykonane z betonu monolitycznego 
 a powierzchnia wewnętrzna ściany musi być gładka ponieważ nie przewiduje się żadnej powłoki 
uszczelniającej. 
 Zbiornik służy do przechowywania wody czystej. Powierzchnia zabudowy 52,0 m2. 
Kubatura 234,0 m3. 
1.5. 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. 
- podłoże betonowe – B 7,5 - warstwa stwarniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie  
mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa po 28 dniach wiązania. 
- beton konstrukcyjny B20 - materiał powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem i wodą 
który po zakończeniu procesu wiązania cementu osiąga wytrzymałość gwarantowaną na ściskanie nie 
mniejszą niż 20 MPa 
- stopień wodoszczelności "W"  - oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa działającego na 
próbki betonowe, 
- klasa stali - określenie własności mechanicznych stali zbrojeniowej do żelbetu wyrażone literą A i cyfrą O 
lub cyfrą rzymską. 
- obliczeniowa granica plastyczności stali - wartość uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej 
granicy plastyczności stali przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
 
- charakterystyczna granica plastyczności stali - gwarantowana umowna lub rzeczywista granica 
plastyczności stali. 
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1.6. Ogólne wymagania dotycz ące 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: 
Cement  do betonu B 7,5  - stosować cement  portlandzki  kl.. 25 a do betonu  kl.. B20 cement portlandzki  

kl.35 lub 45 wg. PN-B-30000 
Kruszywo - stosować kruszywo mineralne otoczakowe (żwir, pospółka , piasek) lub łamane 
                     wg. PN-B-06712. Do betonu kl.B20 wielkość ziaren nie powinna przekraczać 20 mm.  
                    Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny  
                    i z ograniczoną ilością zawartości siarki (max 1 %) 
Woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiam PN-B-32250 a bez badań wodę wodociągową    
              do picia. 
Domieszki  chemiczne - do betonu kl. B20 stosować preparat poprawiający urabialność "HYDROZOL K" 
                              Ewentualne inne domieszki muszą posiadać świadectwo dopuszczalności do kontaktu  
                             z wodą pitną. 
Stal -  do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosować pręty ze stali , A0-AIIIN,  o wartościach  
              mechanicznych określonych wg. PN-82/H-93215.  
Papa asfaltowa izolacyjna - wg PN-B-27617 otrzymana z tektury filcowej nasyconej masą asfaltową  
                                                  bez powłoki i posypki, 
Papa zgrzewalna podkładowa nawierzchniowa wg PN-B-27618 
Gładź cementowa - z zaprawy cementowej wg PN-B-27618 
Styropian - EPS038 dach/podłoga, EPS040 fasada, + zaprawa klejąca do styropianu 
Siatka z włókna szklanego - granulacja 145 g/m2 + tynk podkładowy, masa klejąca 
Tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 3 mm 
Cegła klinkierowa - kl.35 wg PN-B-12008  + zaprawa do fugowania. 
Zaprawa cementowa - marki 8 wg PN-B-14504 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i 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 zgodnie z założeniami PZJ. 
3. SPRZĘT 
3.1 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny  
       technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- pompa do podawania mieszanki betonowej, 
-  płyta wibracyjna lekka 
- wibrator wgłębny  
- automatyczną prościarkę do prętów, 
- giętarka i nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne, 
- Żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton.  
- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
- Elektronarzędzia ręczne 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 



 Specyfikacja  Techniczna- ST. 03 - Roboty budowlane                                                               - 27 -                     

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                                 

4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

 Betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni,  
Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg, 
Samochód skrzyniowy do 5-10 Mg, 
Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony. 

4.2. 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. 

4.3. 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 EN-PN, 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) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
d) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
e)  wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilanie w energie elektryczną, wodę oraz odprowadzenie  
      ścieków, 
f) przyjęcie i odprowadzenie wód deszczowych, 
g) usunięcie warstwy humusu  
h) wykonanie podłoża gruntowego, izolacji przeciwwilgociowej, 
i) wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia i zabetonowanie elementów konstrukcji zbiornika  
      tj., dna, ścian oraz płyty stropowej. 
5.3. Zakres robót  zasadniczych  
5.3.1 Architektura. 

Projektowany zbiornik składa się z żelbetowego cylindra o średnicy wewnętrznej 7,642 m, 
grubości ścian 0,25 mi wysokości w świetle 5,0 m umieszczonego między kolistymi płytami 
fundamentu i stropu. Zbiornik usytuowany jest na powierzchni terenu, częściowo obsypany do wys. 
1,5 m powyżej poziomu terenu oraz ocieplony. 

W płycie fundamentowej występują studzienki z wejściami i wyjściami rur 
technologicznych. W płycie stropowej grubości 0,2 m występuje otwór włazowy 800*800 mm oraz 
otwory wentylacyjne Ø180. 

Ściana zbiornika ocieplona jest styropianem klejonym do podłoża a następnie otynkowana 
tynkiem cienkowarstwowym. Na stropie ocieplenie styropianem chronione jest dylatowaną gładzią 
cementową.  Zaleca się tynk akrylowy w kolorze białym. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne zbiornika są wykonane z betonu monolitycznego 
 a powierzchnia wewnętrzna ściany musi być gładka ponieważ nie przewiduje się żadnej powłoki 
uszczelniającej. 
5.3.2 Posadowienie. 

Zbiornik zaliczono do I kat. geotechnicznej wg. PN-B-02479 – Dokumentowanie 
geotechniczne. Warunki gruntowe przyjęto na podstawie zbiorczego zestawienia wyników 
wiercenia studziennego. W miejscu odwiertu studziennego zalegają następujące warstwy gruntów:   

 0,00 - 0,30 m   gleba  
 0,30 – 1,00 m  piasek drobnoziarnisty żółty  
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 1,00 – 2,00 m   glina pylasta jasno-szara 
 2,00 - 6,00 m   piasek średnioziarnisty żółty 
 6,00 - 8,00 m   glina pylasta jasno-szara 
           8,00 - 16,00 m  piasek pylasty rdzawo żółty. 

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 6,7 m p.p. terenu.  
Poziom dna zbiornika                           ±  0,00 = 205,20 m n.p.m. 
Poziom spodu podłoża betonowego          -  1,00 m 
Poziom spodu podsypki żwirowo-piaskowej         -  1,50 m 
Poziom terenu otaczającego                  -  0,50 m 
Poziom obsypania zbiornika                  + 1,00 m 

Zbiornik posadowiono na warstwie podsypki żwirowo-piaskowej grub. 0,70 m zagęszczonej  
do ID=0,70. 
5.3.3 Konstrukcja. 
 Płyta fundamentowa , ściana i płyta zostały zaprojektowane z betonu monolitycznego 
 kl. C25/30 zbrojonego stalą kl. AIIIN gat. BS+500S. 
Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W-10  
i wskaźnikiem w/c max 0,45-0,50 , wykonany z kruszywa otoczakowego lub łamanego, mało 
nasiąkliwego o wielkości ziaren do 16 mm. 
Przejścia szczelne rur usytuowane w ścianach studzienek w dnie, wykonane są z rur PE owiniętych 
taśmą WATERSTOP RX 101 przed zabetonowaniem. 
Połączenie ściany z dnem uszczelnione są profilem CETFLEX ACF125 firmy ADAE.  
W płycie stropowej usytuowany jest właz 800*800 a na jego krawędzi wymurowany gzyms  
z cegły klinkierowej spoinowany. 
5.3.4  Właz.  
 Właz 800*800 wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz ocieplony. Przyjęto właz f-my 
SORMET z Zamościa lub równoważny. 
5.3.5 Izolacje.  
 Izolacja przeciwwilgociowa dna składa się z 2 warstw papy na lepiku ułożonych na podłożu 
betonowym. 
Pokrycie płyty stropowej dwiema warstwami papy zgrzewalnej (podkładowa i nawierzchniowa) 
 z wywinięciem na gzyms klinkierowy z zaokrągleniami. 
Izolacja termiczna ściany i płyty stropodachu stanowi styropian FS-15 i FS-20 klejony do podłoża 
(bez kołkowania). Na  styropianie ułożonym na ścianie przewiduje się tynk cienkowarstwowy na 
siatce z włókna szklanego wtopionej w masie klejowej. Na styropianie poniżej poziomu obsypania 
należy wykonać tynk cementowy. 
5.3.6  Roboty ślusarskie.  
Balustradę zewnętrzną i drabiny wykonać ze stali nierdzewnwj. Włazy do zbiornika ze stali 
nierdzewnej, ocieplone, zamykane. Drabiny zamocować do ściany zbiornika za pomocą śrub 
segmentowych, rozporowych, krótkich  M 12 - SŁR.  
5.3.7  Roboty chodnikowe.  
 Wokół zbiornika na koronie obsypki  należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm 
 na piasku szer. 80 cm. W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu. 

6.  Wytyczne do planu BIOZ. 
 Plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez kierownika budowy w oparciu o dane zawarte w 
Dz.U. 151 poz. 1256 z 2002 r. 
 Należy uwzględnić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- montaż szalunków ścian zbiornika do wysokości 4,5 m przy użyciu dźwigów, 
- montaż zbrojenia ścian i płyty stropowej oraz betonowanie na wys. j.w. 
- wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu . 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
a)  ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu  
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           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. 
7.2. 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 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 
7.3. Badania jako ści 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. 
W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania  
polegające na: 
-   sprawdzeniu wytrzymałości betonu na ściskanie na próbach pobranych przy stanowisku betonowania 
     Próbki pobierać należy losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania. Częstotliwość pobierania  
     próbek nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię  
    betonu., 
-   badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadzane na  próbkach sporządzonych w warunkach  
     labolatoryjnych podczas projektowania oraz próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej  
     raz w okresie betonowania. Dopuszcza się badanie przepuszczalności wody na próbkach wyciętych z  
      konstrukcji. 
Kontrola jakości robót przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru polega na sprawdzeniu poziomów i 
pionów wykonanych szalunków, zgodności ułożonego zbrojenia z projektem, grubości otuliny 
zbrojenia, zachowana ciągłość betonowania a w przypadku przerw roboczych kontrola uszczelnienia 
taśm dylatacyjnych. 
Po wykonaniu konstrukcji przed dalszymi robotami ocieplającymi i wykończeniowymi powinna być 
sporządzona próba szczelności zbiornika. Kontrolę jakości wykonanych robót oraz próbę szczelności 
przeprowadzać wg. normy PN-85/B-10702- Zbiorniki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników 
w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 
8. 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. 

9. 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. 
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• 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). 

10. 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. 
• Cena wykonania robót obejmuje: 

a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
b)  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
c) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i    
      rozruchu urządzeń 
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
e)  uporządkowanie placu budowy po robotach 
f)   wykonanie badań i prób po montażowych. 

 
11. PRZEPISY I NORMY 
 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne wymagane dla prób i odbiorów 
PN - B - 30000 -  Cement portlandzki 
PN - B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN - B - 32250 - Woda do betonów i zapraw 
PN - B - 06250  - Beton zwykły 
PN - B - 10702 - Zbiorniki wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 82/H-93215 - Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia 
PN - B - 03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST 04 
Roboty elektryczne  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych związanych z rozbudową Stacji Wodociągowej „Knieja” w gm. Zębowice.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych niezbędnych dla wykonania w pełni funkcjonalnych obiektów. 
W zakres tych robót wchodzą: 

� linie kablowe niskiego napięcia , 
� linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, 
� rozdzielnia niskiego napięcia, 
� instalacje siły i sterowania zasilające napędy technologiczne oraz instalacje ogólne 

(oświetlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania), 
� instalacje odgromowe i uziemiające, 
� montaż, transmisja oraz uruchomienie systemu sterowania i monitoringu do Centralnego 

Stanowiska Dyspozytorskiego zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągów w Zębowicach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Elektroenergetyczna linia kablowa  - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w 
układzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), 
wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania 
energii elektrycznej. 
Trasa kabla  - Pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii  – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, 
napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa. 
Osprz ęt elektroenergetycznej linii kablowej  – zestaw elementów służących do łączenia, 
zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 
Skrzyżowanie  – miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut 
poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, drogi, 
toru kolejowego itp.). 
Zbli żenie  – miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego 
urządzenia uzbrojenia terenu. 
Nadmierne zbli żenie  – miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających  
w pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 
Odległo ść skrzyżowania  - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie 
pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi 
urządzenia położonego niżej. 
Opaska oznaczeniowa kabla  – taśma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego  
z naniesionymi w sposób trwały (np. wytłoczonymi) danymi identyfikującymi linię kablową: 
� trasa linii kablowej opisana punktem początkowym i końcowym, 
� typ kabla, 
� napięcie znamionowe linii kablowej, 
� właściciel lub jednostka prowadząca eksploatację linii, 
� rok budowy linii kablowej. 
Oznacznik kablowy  – słupek betonowy z wytłoczoną literą „K” (kabel) lub „M” (mufa) służący do 
oznakowania trasy kabla ułożonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii kablowej. 
Osłona kabla  – Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 



Specyfikacje Techniczne- ST  04 - Roboty elektryczne                                                                  -  32 - 
 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                                 

Przegroda  – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innego 
urządzenia. 
Przepust  – budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Przecisk (przewiert ) - przepust wykonany metodą bezodkrywkową z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu. 
Zabezpieczenie nadmiarowo-pr ądowe –  zabezpieczenie działające pod wpływem prądu 
przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu. 
Zabezpieczenie przeci ążeniowe – zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe , które ma na celu 
ochronę zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, 
wywołanego przepływem prądu. 
Zabezpieczenie zwarciowe – zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu 
zwarciowego. 
Obwód odbiorczy – układ elektryczny składający się z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego 
umieszczonego na początku układu oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub 
nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe. 
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z gruntem. 
Przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 

� przewodzących dostępnych, 
� przewodzących obcych, 
� głównej szyny uziemiającej, 
� uziomu, 
� uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania. 

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i 
części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 
Obwód – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed 
przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. 
Oprzewodowanie – zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) oraz 
elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów. 
Korytko kablowe – podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z wygiętymi do góry bokami, bez 
przykrycia. 
Wsporniki instalacyjne – poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym końcem, 
rozmieszczone w odstępach od siebie, na których układa się przewody lub kable 
Urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystanie energii 
elektrycznej, są to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 
włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie. 
Urządzenie piorunochronne – kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed 
skutkami piorunów. 
Zwody – część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania 
wyładowań piorunowych. 
Przewody odprowadzaj ące – część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, przeznaczona 
do odprowadzania prądu piorunowego od zwodu do uziemienia. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00-00. „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania 
ogólne" punkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne" punkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

� dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych, 

� stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek 
badawczych, 

� dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające 
stosowne atesty oraz świadectwa jakości, 

� powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
2.2.  Linie kablowe 
2.2.1.  Kable energetyczne i sterownicze 
Do budowy kablowych linii zasilających NN należy stosować kable o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie 0,6 / 1 kV typu: 

- YAKY – kable z żyłami aluminiowymi, 
- YKY – kable z żyłami miedzianymi, 
- YKYżo – kable z żyłami roboczymi miedzianymi i miedzianą żyłą ochronną. 
- YKSY – kable sterownicze z żyłami roboczymi miedzianymi i miedzianą żyłą ochronną. 

Do budowy linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosować kable miedziane na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV o ilości żył wg potrzeb. Żyły kabli powinny być jedno lub wielodrutowe 
zgodnie z projektem. Dla sygnałów analogowych należy stosować kable ekranowane. 
Wszelkie kable powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 
Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich 
układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie 
przyobiektowym. Kable winny być dostarczane i przechowywane na bębnach kablowych 
ustawionych pionowo na krawędziach bębnów. Bębny należy zabezpieczyć przed przetaczaniem 
się. Dopuszcza się dostarczenie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli w kręgach 
ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. 
Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza 
kabla. 
Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą 
być użyte do budowy linii kablowych. 
Długości poszczególnych odcinków linii kablowych zasilających zostały podane w wymaganiach 
szczegółowych, tomie 4 niniejszej dokumentacji przetargowej oraz w dokumentacji technicznej 
dostępnej w siedzibie Zamawiającego. 
2.2.2.  Końcówki kablowe 
Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane na 
żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli z żyłami aluminiowymi stosować należy końcówki 
kablowe z aluminium, dla kabli z żyłami miedzianymi – końcówki kablowe miedziane. 
2.2.3.  Rury ochronne: osłonowe i przepustowe 
Jako rury ochronne dla kabli stosować należy rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) lub rury 
stalowe. Stosować należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli, 
posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt ułatwiający 
przeciąganie kabli. 
Stosować należy następujące rodzaje rur: 

� rury osłonowe układane na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym – rury 
PEHD o średnicy 110 mm klasy SN4 (o sztywności obwodowej ≥ 4 kN/m2 wg ISO 9969) 

� rury przepustowe pod drogami, dojazdami układane w otwartym wykopie – rury PEHD o 
średnicy 110 mm klasy SN8 (o sztywności obwodowej ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969) 
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� przepusty wykonywane metodą przewiertu lub przepychu – przepych / przewiert wykonać 
rurą stalową o średnicy co najmniej 160 mm dostosowaną do stosowanych urządzeń do 
przepychu / przewiertu (w przypadku przepustu dla jednego kabla, w przypadku 
prowadzenia w przepuście większej ilości kabli zwiększyć średnicę rury odpowiednio do 
ilości prowadzonych kabli). Do rury stalowej wprowadzić należy rurę osłonową (lub więcej 
rur w przypadku prowadzenia większej ilości kabli) PEHD o średnicy 110 mm klasy SN4. 

 
Rury przeznaczone na osłony i przepusty dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć  
i zgnieceń. Rury powinny być dostarczane na plac budowy bezpośrednio przed ich wbudowaniem. 
W razie potrzeby ich składowania w magazynie przyobiektowym winny być przechowywane  
w pozycji poziomej. Pomiędzy warstwami rur powinny być stosowane przekładki z desek. Rury 
winny być zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem się. 
2.2.4.  Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur. Oznacznik powinien 
zawierać symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla oraz rok 
ułożenia kabla.  
Na całej długości trasa kabla powinna być oznaczona folią z tworzywa sztucznego o gr. 0,5 mm  
i szerokości dopasowanej do ilości kabli w wykopie w kolorze czerwonym dla kabli SN i niebieskim 
dla kabli NN. 
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu trasa kabla 
powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy np. słupkami betonowymi z wkopanymi  
w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji. Trasę kabla należy oznaczyć oznacznikami  
z trwałym napisem K, miejsca muf kablowych należy oznaczyć oznacznikami z napisem M. 
2.2.5.  Piasek na podsypk ę, obsypk ę i zasypk ę kabli 
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-87/B-01100. 
 
2.3. Rozdzielnia nn 
Rozdzielnia nn ma być wykonana jako naścienna lub przyścienna w wykonaniu wewnętrznym. 
2.3.1.  Budowa 
Konstrukcja rozdzielnicy ma być oparta na stosowaniu znormalizowanych układów modułowych. 
Rozdzielnica powinna zawierać poziomy układ 5-ciu miedzianych szyn zbiorczych. Prąd 
znamionowy In jak pokazano na rysunkach. Szyny odgałęźne pionowe powinny być wykonane  
z miedzi, starannie przymocowane do głównych szyn poziomych. Wszystkie połączenia powinny 
być łatwo dostępne z przodu lub tyłu w celu ułatwienia obsługi eksploatacyjnej. 
2.3.2.  Wartości znamionowe 
Wszystkie elementy wyposażenia przewodzące prąd, w tym odłączniki, styczniki, łączniki, szyny 
zbiorcze, przekładniki prądowe, złącza i połączenia powinny być zdolne do przewodzenia  
w sposób ciągły określonego prądu znamionowego, według zaprojektowanych parametrów, bez 
przekroczenia w żadnym przypadku dopuszczalnego przyrostu temperatury. 
2.3.3.  Wyposa żenie rozdzielnicy 
Wyposażenie rozdzielnicy powinno spełnić wymagania najnowszych przepisów dotyczących 
konstrukcji wyposażenia elektrycznego oraz Polskich Norm. Rozdzielnica powinna być kompletna. 
Należy zainstalować i podłączyć wymagane zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe oraz inne 
niezbędne urządzenia ochronne wyszczególnione w projekcie i wymagane przez producenta 
zasilanego urządzenia. Przed zrealizowaniem rozdzielnicy należy dla każdego urządzenia 
zasilanego silnikiem elektrycznym potwierdzić wymagania (prąd znamionowy, zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe itp.) zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta urządzenia. 
2.4. Instalacje elektryczne 
Materiały i urządzenia zgodnie z normą PN-IEC 60364. Wykonawca powinien dostarczyć  
i zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, drabinki i inne konstrukcje, które są wymagane 
dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposażenia zgodnego z niniejszym kontraktem na 
roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe stosowane na zewnątrz powinny być 
wykonane z elementów stalowych ocynkowanych. Materiały i urządzenia stosowane  
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w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferą agresywną powinny być specjalnie dobrane do 
pracy w tych pomieszczeniach. 
2.4.1.  Korytka kablowe 
Korytka kablowe powinny być stalowe ocynkowane. Wewnętrzna szerokość powinna być 
dostosowana do ilości kabli z pozostawieniem min. 30% zapasu. Zalecana długość sekcji prostej 
3000mm. Wsporniki do mocowania korytek w odstępach max. 1500mm. Akcesoria i mocowania 
korytek powinny być fabryczne. 
2.5.2.  Przewody 
Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody miedziane. Dla 
zasilania odbiorników o mocy mniejszej niż 7,5 kVA w instalacjach wewnętrznych mogą być 
stosowane przewody 750V typu YDY. Wszelkie inne obwody powinny posiadać izolację 1kV. 
Oznaczenia barw powinny być zgodne z PN-90/E-05023. Nie stosować przewodów o przekroju 
mniejszym niż 1,5mm2 z wyjątkiem systemów sterowania i sygnalizacji. 
2.5.3.  Rurki 
W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli 
 i przewodów stosować rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzętem. Jeżeli nie 
wyszczególniono inaczej, w obszarach innych niż uznane za niebezpieczne stosować rurki 
instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem. Dla ochrony kabli przy 
wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać nylonowe wkładki.  
Jeżeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny być używane do podłączeń napędów 
ruchomych lub podlegających drganiom. 
2.5.4.  Przełączniki instalacyjne i gniazda 
Przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych: jednofazowe ogólnego użytku  
z przyciskami dwupołożeniowymi , 10A i 250V. 
Gniazda: 
• jednofazowe 10/16A, 250V  P+N+PE 
• trójfazowe 16, 32. 63A, 500V  3P+N+PE 
Tam gdzie jest to wymagane należy dostarczyć przełączniki i gniazda  odporne na wilgoć  
i działanie czynników atmosferycznych z odpowiednim IP. 
2.6.  Instalacje uziemiaj ące i odgromowe 
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznego systemu 
wyrównania potencjałów i uziemiającego, obejmującego wszystkie metalowe elementy, układ 
technologiczny i obudowy wyposażenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy nie będące 
częściami obwodu elektrycznego. 
2.6.1.  Instalacje odgromowe 
Instalacje odgromowe należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø6, Ø8. Do montażu 
sztucznych zwodów piorunochronnych należy stosować wsporniki odstępowe lub wsporniki do 
złączy naprężających. Sposoby mocowania wsporników do dachów i ścian powinny być 
dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu. Zwody pionowe należy połączyć 
za pomocą złącz kontrolnych do uziomów naturalnych lub sztucznych. 
2.6.2.  Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych 
ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub 
miedzi. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. Wszystkie 
połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją przez 
pomalowanie farbą asfaltową. 
2.6.3.  Przewody ochronne 
Przekrój przewodu ochronnego powinien być nie mniejszy niż: 

Przekrój przewodów fazowych instalacji 
S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego  
przewodu ochronnego 

Sp (mm2) 
S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 
S > 35 

S 
16 
S/2 
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2.7.  Oświetlenie 
Oprawy oświetleniowe i inne urządzenia oświetlenia elektrycznego powinny być odpowiednio 
dobrane do środowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i 
konstrukcje opraw oświetleniowych powinny zapewniać wymagane natężenie i równomierność 
oświetlenia. 
2.7.1.  Oświetlenie wn ętrzowe podstawowe 
Oświetlenie hali stacji wodociągowej wykonać oprawami świetlówkowymi.  
2.7.2.  Oświetlenie zewn ętrzne podstawowe 
Oświetlenie wykonać oprawami z żarówkami energooszczędnymi o mocy 12W co zapewni moc 
ok. 60W. Oświetlenie graniczne w pasie o szerokości 10m Eśr=5Lx. Pozostały teren zabudowany 
wraz z drogami zewnętrznymi Eśr=1Lx. 
2.8.  Aparatura Kontrolno-Pomiarowa 
Napięcia układów automatyki powinny wynosić 230VAC lub 24V AC,DC. Wszystkie analogowe 
obwody winny być zaprojektowane jako obwody 4...20mA, wyposażone w galwaniczne 
odizolowane wzmacniacze. Obwody binarne powinny być wykonane jako styki bezpotencjałowe. 
2.8.1.  Pomiar przepływu wody 
Przepływ powinien być mierzony za pomocą wodomierza impulsowego. Dokładność przyrządu 
powinna wynosić ± 0,5% oraz powinien mieć badanie typu. Wodomierz powinien być dobrany na 
maksymalne możliwe ciśnienie wody, jak również wytrzymać możliwy nagły wzrost ciśnienia. 
2.8.2.  Pomiar poziomu 
2.8.2.1.  Hydrostatyczna sonda poziomu 
Sonda hydrostatyczna poziomu powinna być dopasowana długością do mierzonego poziomu 
wody. Powinna być wyposażona w układ kompensacji temperatury. Sonda hydrostatyczna będzie 
w stanie wytrzymać długotrwałe wysokie ciśnienie bez trwałej deformacji lub zmiany kalibracji. 
Przetwornik sondy hydrostatycznej będzie umieszczony w pobliżu sondy, w miejscu dogodnym dla 
obsługi. Będzie on posiadał wyświetlacz miejscowy. Sygnał proporcjonalny do poziomu cieczy 
4...20mA 
2.8.2.2.  Przełącznik pływakowy 
Przełączniki pływakowe będą typu wiszącego, z pływakiem zawieszonym na giętkim kablu tak, że 
jeżeli nie będzie odpowiedniego poziomu cieczy, pływak będzie wisiał pionowo, a w przypadku 
podniesienia się poziomu cieczy, pływak będzie się podnosił i będzie miał tendencję do 
odwracania się. Pływak będzie miał solidną konstrukcję i będzie wyposażony w przełącznik ze 
stykami przełącznymi zaizolowany w twardej piance plastikowej., połączony przewodem 
trójżyłowym. We wszystkich zastosowaniach instalacja będzie kompletna z zabezpieczeniem 
pływaka (i przewodu) przed poruszaniem się pod wpływem wiatru lub turbulencji cieczy. Zapewni 
się wszelkie mocowania, wsporniki itp., które są potrzebne do kompletnej instalacji. 
2.8.3.  Pomiar ci śnienia 
Pomiar ciśnienia należy zrealizować za pomocą przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym 
4...20mA.  Zakres przetwornika dostosowany do normalnego ciśnienia  rurociągu, jednak 
przetwornik powinien wytrzymać maksymalne możliwe ciśnienie. Stopień ochrony przetwornika 
min. IP65, zakres temperatur pracy –40...+60oC. Dokładność pomiaru ± 1 %. 
2.9. Stanowisko operatorskie  
2.9.1.  Sterownik PLC 
Sterownik PLC stosowany do sterowania i monitoringu stacji wodociągowej powinien być 
nowoczesny o międzynarodowym uznaniu i powinien posiadać kompetentny serwis lokalny. Ilość 
wejść/wyjść analogowych i binarnych powinna być wystarczająca do założeń projektowych  
z odpowiednim zapasem. Sterownik powinien posiadać wystarczającą ilość portów i protokół 
komunikacyjny do komunikacji szeregowej z wybranymi urządzeniami. Wykonawca powinien 
wykonać oprogramowanie, testy i przekazanie do eksploatacji PLC. Dokumentacja hardware  
i software powinna być na tyle wyczerpująca i dostępna, żeby umożliwiała niezależnemu 
fachowcowi z ogólną wiedzą o PLC wykonać modyfikację programu. Program PLC powinien być 
dostarczony w postaci elektronicznej wraz z narzędziami pozwalającymi na jego modyfikację. 
Sterownik PLC należy umieścić w niezależnej szafie sterowniczej. W szafie powinny się znajdować 
elementy związane z zasilaniem i sterowaniem jak również listwy zaciskowe do przyłączenia 
końcówek kabli sterowniczych. Należy przewidzieć co najmniej 30% rezerwy na rozbudowę 
sterownika. Szafa powinna być wyposażona w sterowany termostatycznie podgrzewacz jak 
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również system wentylacji. Należy przewidzieć podtrzymanie zasilania sterownika przez min.  
1 godz. 
2.9.2.  Stanowisko operatorskie 
W Dyspozytorni Zakładu Gospodarki Komunalnej należy zainstalować stanowisko operatorskie. 
Minimalne wymagania dla stanowiska operatorskiego to: 
• komputer klasy IBM  
• monitor kolorowy 21” 
• drukarka laserowa 
• system podtrzymania zasilania 
2.10.  Monitoring 
W ramach przebudowy i remontu stacji wodociągowej został zaprojektowany i wykonany system 
monitorowania i sterowania telemetrycznego pracą urządzeń technologicznych zainstalowanych  
w stacji wodociągowej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienia, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych 
elementów systemu, a także powinien uczestniczyć w uruchomieniu i współpracy systemu. 
Wszystkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie systemu leżą po stronie Wykonawcy. 
Minimalne wymagania dla systemu monitorowania to: 

⇒ monitorowanie wybranych sygnałów technologicznych i elektrycznych analogowych  
i binarnych; 

⇒ możliwość sterowania wybranymi napędami, 
⇒ monitorowanie sygnałów alarmowych pochodzących z układów sygnalizacji włamania; 
⇒ monitorowanie sygnałów alarmowych pochodzących z układów ochrony przepięciowej oraz 

zasilania; 
⇒ przetwarzanie mierzonych wielkości i sygnałów; 
⇒ transmisję wybranych wielkości za pośrednictwem środków komunikacji do Centralnego 

Stanowiska Dyspozytorskiego; 
2.11. Składowanie materiałów 
Zaleca się dostawę materiałów i urządzeń bezpośrednio przed ich montażem. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeżeli 
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia powinny być zamykane, 
powinny także zabezpieczyć materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie 
potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
 
2.11.1.  Kable elektroenergetyczne  
 
Kable elektroenergetyczne przechowywać należy nawinięte na bębny kablowe. Zaleca się 
przechowywanie kabli na bębnach kablowych, na których dostarczone zostały od producenta. 
Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza 
kabla. Dopuszcza się przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni. Bębny kablowe winny być 
ustawiane pionowo, na krawędziach bębnów i zabezpieczone przed przetaczaniem się. 
Krótkie odcinki kabli mogą być, przez krótki okres czasu, przechowywane zwinięte w kręgi, których 
średnica winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica kabla. Kręgi kabli winny być ułożone 
płasko na podłożu. Kręgi kabli winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. 
2.11.2.  Rury ochronne 
Rury ochronne powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych  
i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. 
2.11.3.   Urządzenia i osprz ęt elektryczny 
Rozdzielnie dostarczać bezpośrednio do docelowych pomieszczeń po zakończeniu w nich robót 
budowlanych. 
Urządzenia elektryczne i osprzęt składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych  
i ogrzewanych. 
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2.12. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami 
technicznymi lub deklaracjami zgodności. 
Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera robót. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera należy zwrócić 
do dostawcy 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac 
winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową linii kablowych i instalacji 
elektrycznych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: 

� samochód skrzyniowy o ładowności 5 ton, 
� samochód dostawczy, 
� koparka do rowów kablowych, 
� sprzęt do zagęszczania gruntu, 
� elektronarzędzia ręczne, 
� przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. 
4.1. Transport kabli 
Kable winny być transportowane nawinięte na bębny kablowe na specjalnej przyczepie do 
przewożenia kabli. Dopuszcza się transportowanie bębnów kablowych na samochodzie 
skrzyniowym. Bębny winny być wówczas ustawione pionowo na krawędziach tarcz. Bębny winny 
być w sposób pewny zabezpieczone przed przetaczaniem się. Załadunek i rozładunek kabli winien 
być prowadzony żurawiem samochodowym. Nie dopuszcza się staczania bębnów kablowych  
z platformy samochodu po pochylniach. 
4.2. Transport rur ochronnych  
Rury osłonowe winny być transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości.  

� przewóz może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
� środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi, 
� przy wielowarstwowym ułożeniu górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu, 
� rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
� przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
� przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. 
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4.3. Transport aparatury elektrycznej i urz ądzeń rozdzielczych. 
Transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz 
inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy. 
Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 
lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający warunki, w jakich będą budowane linie kablowe 
5.2.  Układanie kabli 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze 
W przypadku, gdy trasy kablowych linii kablowych zasilających biegną wzdłuż tras projektowanej 
sieci wodociągowej roboty przygotowawcze dla linii kablowych należy połączyć z robotami 
przygotowawczymi dla sieci wodociągowej. 
5.2.2.  Roboty ziemne – wykopy  
Wykopy . Wykopy pod kablowe linie zasilające NN należy wykonać jako wykopy o ścianach 
pionowych mechanicznie, jedynie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykopy należy wykonać ręcznie. 
Głębokość wykopów winna być dobrana tak, aby ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable 
znalazły się (górna krawędź kabla) na głębokości 70 cm poniżej powierzchni gruntu dla kabli NN. 
Szerokość dna wykopu winna wynieść 40 cm dla pojedynczego kabla. 
Podsypka piaskowa . Dno rowu kablowego, na całej jego szerokości należy zasypać warstwą 
piasku grubości 10 cm stanowiącą posypkę pod budowaną linie kablową. W przypadku gruntów 
bardzo silnie nawodnionych grubość podsypki należy powiększyć do 15 cm. W przypadku 
układania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczeń można, po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, zrezygnować z wykonywania podsypki piaskowej. 
5.2.3.  Roboty monta żowe 
Układanie kabli w rowach kablowych.  Przed przystąpieniem do układania kabli należy w rowie 
kablowym ułożyć rury osłonowe na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz wykonać 
przewierty / przeciski pod przeszkodami. 
Kable w rowie należy układać przez odwijanie kabla z bębna kablowego przewożonego na 
przyczepie do przewożenia kabli nad rowem. Nie dopuszcza się układania kabli metodą uciągu 
czołowego ani też rozwijania kabla wzdłuż rowu kablowego i późniejsze zsunięcie go do rowu. 
Przy przeciąganiu kabla przez rury ochronne należy stosować metody zapewniające nie 
uszkodzenie kabla i jego izolacji. Kable należy układać w rowie linią falistą zwiększając tym 
długość kabla o 4% w stosunku do długości trasy kabla. 
Bezpośrednio po ułożeniu dwóch kolejnych odcinków kabla należy je połączyć mufą kablową. 
Kable, w trakcie układania lub bezpośrednio po ułożeniu, należy oznakować poprzez założenie 
opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny być zakładane na całej długości kabla  
co około 10 m oraz bezpośrednio przy każdej mufie kablowej. 
Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustów a także przy mufach kablowych należy 
pozostawić zapas kabla po 2 m z każdej strony przeszkody. 
Na załomach trasy oraz przy układaniu zapasów kablowych należy zachować dopuszczalny 
promień gięcia kabla. 
Po ułożeniu kabla należy go zasypać co najmniej 10 cm warstwą piasku, następnie 15 cm warstwą 
gruntu rodzimego. Po zagęszczeniu tych warstw należy nad kablem ułożyć folię ostrzegawczą  
z PCV koloru niebieskiego dla kabli NN o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
Następnie należy zasypać rów kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm  
z ubijaniem. 
Przy układaniu linii kablowych na trasach zgodnych z trasą budowanych kolektorów sanitarnych 
dopuszcza się układanie kabli w wykopach wykonanych dla kanalizacji sanitarnej. Należy wówczas 
zachować wymagane odległości pionowe i poziome od kanalizacji wynoszące minimum 50 cm. 
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Roboty monta żowe – skrzy żowania z istniej ącym uzbrojeniem.  Na skrzyżowaniach  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kable należy osłonić rurami ochronnymi na szerokość 
krzyżowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strony od skrzyżowania. Wloty rur ochronnych 
należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki 
poliuretanowej. 
Przy skrzyżowaniach należy stosować następujące zasady: 
� na skrzyżowaniach z wodociągami, gazociągami i kanalizacją sanitarną kabel winien znaleźć 

się nad krzyżowanym rurociągiem. 
� na skrzyżowaniach z innymi kablami, kabel o wyższym napięciu roboczym winien znaleźć się 

poniżej kabla o niższym napięciu roboczym. 
W każdym przypadku odległość pionowa od krzyżowanych urządzeń winna wynieść co najmniej 
0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odległości jest niemożliwe, dopuszcza się zmniejszenie 
odległości pionowej pod warunkiem nałożenia na krzyżowane urządzenie rury ochronnej 
dwudzielnej. 
Wszelkie roboty wykonywane na skrzyżowaniu i w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych 
należy prowadzić pod nadzorem właściciela lub użytkownika krzyżowanego urządzenia. Zlecanie 
nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowiązkiem Wykonawcy on także ponosi koszty 
tego nadzoru. 
Oznakowanie trasy kabla . Po zasypaniu rowu kablowego należy trasę linii kablowej oznakować 
poprzez: 
� zabudowanie słupków oznaczeniowych betonowych z literą „K” na wszystkich załomach trasy 

kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100 m. 
� zabudowanie słupków oznaczeniowych betonowych z literą „M” w miejscu zabudowy muf 

kablowych 
Podł ączenie kabla.  Podłączenia kabli zasilających można dokonać po wykonaniu pomiarów stanu 
izolacji, pozytywnym wyniku prób napięciowych oraz odebraniu linii kablowej przez przedstawiciela 
Zakładu Energetycznego. Zgłoszenia linii kablowej do odbioru przez ZE dokonuje Wykonawca 
robót.  
5.2.4.  Monta ż rozdzielnic 
Kontenerowa stacja wodociągowa wyposażona będzie w nową rozdzielnię główną, z której 
zasilane będą wszystkie instalacje elektryczne. Rozdzielnię należy zainstalować w kontenerze 
stacji wodociągowej. Zasilanie rozdzielni głównej wykonać należy ze złącza kablowo-pomiarowego 
ZK1e-1P.  
Rozdzielnia wykonana będzie w obudowie metalowej typu XL33 800 o wymiarach 1250 x 660 x 
230 z indywidualnym wyposażeniem wg projektu wykonawczego. 
Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
instrukcjami montażu tych urządzeń.  
W przypadku gdy rozdzielnica dostarczana jest w zestawach transportowych , należy wszystkie 
zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po dwie podkładki 
okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia 
śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. 
Rozdzielnice, sterownice należy ustawiać następująco: 
� w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach związanych z podłożem w toku 

prowadzenia prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia, 
� w przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania 

za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia 
oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki  
i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

Po ustawieniu urządzenia należy: 
� w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze, 
� zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
� założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
� dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

 i mechanicznych, 
� założyć osłony zdjęte na czas montażu. 
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5.3.  Oświetlenie wewn ętrzne 
Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania.  
Sposoby mocowania opraw dostosować do konstrukcji i wykonania ścian i stropów, a mocowanie 
konstrukcji wsporczych uzgodnić z konstruktorem budynków. 
Rozmieszczenie lamp skoordynować z projektowanymi instalacjami technologicznymi, 
wentylacjami itp. 
5.4.  Instalacje odgromowe i uziemiaj ące 
5.4.1.  Instalacje odgromowe 
Instalacje odgromowe należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024 
Zwody poziome niskie należy instalować zgodnie z wymaganiami szczegółowymi w zależności od 
rodzaju ochrony. Układanie zwodów niskich i podwyższonych na dachu należy wykonać  
z zachowaniem następujących warunków: 

� przy nachyleniu dachów ponad 30o – jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić 
wzdłuż kalenicy dachu, 

� zwody podwyższone należy stosować tylko  na obrzeżach dachu przy dachach płaskich 
oraz na obrzeżach i nad kalenicą przy dachach dwuspadowych, 

� zamocowanie zwodu powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu 
niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm i 40 cm w przypadku 
dachu wykonanego z materiałów palnych, 

� jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części obiektu 
należy przyłączyć do przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując właściwą 
liczbę zwodów części niższej, 

� wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu 
należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni 
dachu, 

� wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu powinny być 
połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym, 

� należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
Przewody odprowadzające sztuczne należy instalować na obiektach budowlanych o konstrukcji 
nośnej z elementów nie przewodzących. Przewody odprowadzające należy rozmieszczać 
równomiernie na obwodzie obiektu, przy czy odchylenie od równomiernego rozmieszczenia nie 
powinno przekraczać 20%. Odległość przewodu od wejść do budynku nie powinna być mniejsza 
niż 2m. Jeżeli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód 
odprowadzający należy umieścić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm, do 
głębokości 0,5m w ziemi i do wysokości 2,0m nad ziemią. 
Połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami: 

� wszystkie przewody odprowadzające należy połączyć od góry ze zwodami, a od dołu z 
uziomami lub przewodami uziemiającymi, 

� połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za 
pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi; zaciski probiercze należy 
umieszczać w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji uziemienia, 

� zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o 
gwincie M10; jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego zaleca się stosować 
złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, połączenia śrubowe 
należy dodatkowo zabezpieczać przed korozją np. smarem. 

Należy wykorzystywać jako uziomy naturalne nieizolowane metalowe podziemne części obiektów, 
żelbetowe fundamenty i rurociągi wodne oraz osłony studni. Dodatkowo należy wykonać uziomy 
sztuczne zgodnie z zasadami: 

� zaleca się przede wszystkim stosować uziomy otokowe, 
� uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6m i w odległości nie 

mniejszej niż 1m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego; rowy należy zasypywać 
tak, `żeby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru lub gruzu, 

� uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była 
umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3m; najwyższa część uziomu pionowego 
powinna się znajdować w gruncie na głębokości nie większej niż 0,5m pod powierzchnią 
gruntu. 
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5.4.2.  Instalacje ochronne. 
Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) przyłączone do 
stałych urządzeń elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w 
sposób stały. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą one 
być żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym przewodem jednożyłowym. Przewody ochronne 
powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej. 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

� połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać jako stałe, przerwanie 
lub rozluźnienie  tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi, 

� przewody z gołej linki należy łączyć połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co 
najmniej dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna wynosić co najmniej 
10cm, 

� przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem śrubowym lub połączeniem spawanym 
na zakładkę o długości co najmniej 10cm, 

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

� połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ze stali 
odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją; należy je wykonywać 
w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; 
nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed 
samoczynnym rozluźnianiem. 

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 neutralny). przewodów 
roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym. 
Przewody uziemiające urządzeń o napięciu powyżej 1kV należy wykonać z gołych drutów, prętów 
linek lub taśm stalowych. 
5.4.3.  Połączenia wyrównawcze 
Wszystkie przewodzące części urządzeń i instalacji znajdujące się w budynku powinny być 
połączone połączeniem wyrównawczym. zaleca się aby połączeniami wyrównawczymi 
dodatkowymi obejmować metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. Przekrój przewodu 
połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego ze sobą dwie części przewodzące dostępne, 
powinien być nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do tych 
części przewodzących dostępnych. Jeżeli rury wodociągowe w obiektach budowlanych są 
wykorzystywane do uziemień lub jako przewody ochronne, wodomierz powinien być zmostkowany, 
z tym, że przewód mostkujący powinien mieć odpowiedni przekrój w zależności od tego, czy pełni 
on funkcję przewodu ochronnego, przewodu wyrównawczego czy też przewodu uziemienia 
funkcjonalnego. 
5.5.  Instalacje elektryczne wn ętrzowe 
5.6.1.  Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.5.2.  Monta ż konstrukcji i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
5.5.3.  Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami; przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
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5.5.4.  Monta ż sprz ętu i osprz ętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne 
 i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
5.5.5.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub Inżynierem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do 
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. 
5.5.6.  Podej ścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych i w sposób estetyczny. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 
celu przewidzianych kanałach; rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone nad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego 
rodzaju stosuje się najczęściej do: 

� opraw oświetleniowych 
� odbiorników zasilanych z instalacji wykonywanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
 a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, drabinki itp. 
5.5.7.  Przył ączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone; 
samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym  
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami; wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do 
podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń; połączenia te należy wykonać: 

� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
� przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne musza być 
chronione. 
5.6.  Monitoring obiektów. 
W celu przygotowania stacji wodociągowej do montażu stacji telemetrycznej należy: 
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� wszystkie sygnały analogowe i cyfrowe pochodzące z układów elektrycznych sterowania 
 i automatyki oraz pomiarowych i regulacyjnych obiektu wyprowadzić na listwę zaciskową w 
szafach rozdzielczych i AKP, 

� wejściowe sygnały cyfrowe systemu sterowania (sterowanie napędami) winny być 
przygotowane w formie wolnych styków beznapięciowych i wyprowadzone na listwę 
zaciskową, 

� wejścia cyfrowe z systemu sterowania winny być wyprowadzone bezpośrednio do części 
AKP, zaś elektryczne za pośrednictwem przekaźnika separacyjnego, 

� zamontować maszt i antenę oraz wykonać instalację antenową w tym uziemienie masztu 
poprzez połączenie go z istniejącym systemem uziemienia, 

Po uruchomieniu układu należy nawiązać łączność w kierunkach zgodnie z projektem. 
5.7.  Sterowanie zestawu hydroforowego. 
Sterowanie za pomocą sterownika Sydinet 2012 współpracujący z wędrującą przetwornicą 
częstotliwości. Sterownie tego typu pozwala na ustabilizowania ciśnienia w rurociągu tłocznym bez 
względu na wielkość rozbioru wody i jednocześnie na łagodny rozruch każdej pompy. 
Szafa zestawu wyposażona jest komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz przed 
pracą na 
sucho. Zestaw będzie umożliwiał obniżenie ciśnienia w zadanym przedziale czasu np. w okresie 
nocnym. 
Pompownia będzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy Sydianet. Komunikacja 
pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS. 
5.8.  System wizualizacji. 
System składać się będzie z dwóch podstawowych modułów: 
1. Modułu Bazodanowego z interfejsem użytkownika dostępnym przez przeglądarkę internetową 
(Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższa) komputera przyłączonego do sieci internetowej. Jest to 
system zdarzeniowy, informujący o zdarzeniach niepożądanych z bardzo oszczędną wymianą 
danych. Moduł ten pozwala na implementację wielu różnych obiektów (pompowni ścieków, stacji 
wodociągowych, zestawów hydroforowych i pompowni wody). 
2. Modułu wizualizacji pracy urządzenia dostępnego z mapy systemu SyDiaNet. Moduł ten 
dostępny 
będzie również poprzez przeglądarkę internetową (osobne okno). Moduł zawierać będzie 
dynamiczny schemat urządzenia w grafice wektorowej z odzwierciedleniem podstawowych 
parametrów pracy (ciśnienie, identyfikacja włączonych pomp, częstotliwość pracy przetwornicy 
częstotliwości itp.) 
Jednym z podstawowych elementów systemu jest układ sterująco-diagnostyczny z modułem 
komunikacyjnym zainstalowany w zestawie pompowym, umożliwiający zbieranie danych oraz ich 
przesył do systemu wizualizacji. W pompowni przewidziano zastosowanie modemu GSM, jednak 
możliwe jest przystosowanie układu do komunikacji przy wykorzystaniu innych łączy internetowych 
(kablowych oraz bezprzewodowych). 
W systemie bazodanowym będą identyfikowane i archiwizowane następujące informacje: 
- Informacja o stanie zasilania energetycznego (awaria, powrót zasilania) 
- Stany pomp (awaria, powrót do stanu prawidłowego) 
- Kontrola ciśnienia po stronie ssania (nieprawidłowe, powrót do stanu prawidłowego) 
- Kontrola ciśnienia po stronie tłocznej (nieprawidłowe, powrót do stanu prawidłowego) 
- Detekcja stanu łączy komunikacyjnych (brak łączności) 
Zdarzenia te mogą być również przesyłane SMS-em na wybrany numer telefonu komórkowego 
użytkownika. 
W module wizualizacji kontrolowane i publikowane będą następujące dane: 
- ciśnienie ssania 
- ciśnienie tłoczenia 
- praca „SIEĆ”,”, awaria, tryb „AUTO” (dla każdej pompy) 
- przepływ 
- kontrola zasilania 
- kontrola łączności 
Historia pracy urządzenia może być archiwizowana w dobowych plikach tekstowych w pamięci 
sterownika. Dane te mogą być pobierane ze sterownika i archiwizowane na zewnętrznym 
serwerze. 
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Ze względu na uniwersalny format tekstowy, dane te mogą być importowane do arkusza 
kalkulacyjnego. 
Dla prawidłowego działania systemu niezbędne jest: 
- wyposażenie modemu w pompowni wody w kartę telemetryczną (z abonamentem zależnym od 
   intensywności wymiany danych oraz usługą publicznego, dynamicznego adresowania IP). 
- przyłączenie stanowiska operatorskiego do sieci internetowej szerokopasmowej ze statycznym 
adresowaniem IP i przepustowości co najmniej 512 kB/s (Łącze z modemem ADSL, łącze WiFi itp.). 
Zakup karty SIM i opłacanie abonamentu za korzystanie z niej oraz instalacja i abonament za 
korzystanie z sieci internetowej leżą po stronie Zamawiającego. 
Karty SIM muszą być zakupione w taryfie telemetrycznej w sieci Orange, PLUS, lub T-mobile. Po 
otrzymaniu kart, należy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta w celu uruchomienia usługi: „publiczne 
adresowanie IP” (Standardowo karty mają aktywowane niepubliczne adresowanie IP, co nie 
pozwala na połączenie się z urządzeniem) 
Stanowisko operatorskie z przyłączeniem do Internetu leży po stronie Zamawiającego. Jedynym 
wymaganiem dla stanowiska jest instalacja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji 3.6 
lub wyższej 
5.9.  Szafa sterownicza. 
▫ obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopień 
ochrony nie mniejszy niż IP 54, 
wyposażenie rozdzielni sterującej: 
▫ sterownik mikroprocesorowy 
▫ odrębne moduły sterownika i klawiatury, 
▫ przetwornica częstotliwości. 
▫ aparatura zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i 
termiczne), 
▫ rozłącznik główny, 
▫ kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, 
▫ kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia, 
▫ kontrola suchobiegu: przetwornik ciśnienia lub pływakowy sygnalizator poziomu lub czujnik 
poziomu wody lub sonda hydrostatyczna lub wibracyjny sygnalizator poziomu wody 
▫ sygnalizacja zasilania, pracy pomp, 
▫ ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane, 
5.9.1.  Sterownik mikroprcesorowy 
▫ Sterownik, posiada możliwość pracy z przetwornicą częstotliwości, (jeżeli na wyposażeniu) 
▫ Sterownik, posiada możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego, 
▫ Sterownik wyposażony w złącze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe 
pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, 
przepływomierze i czujniki temperatury, 
▫ Sterownik umożliwia sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności 
załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
Sterownik uniemożliwia jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w 
czasie rozruchy poszczególnych pomp, 
▫ Sterownik ma możliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia pompy po wyłączeniu / 
włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych 
zmian poboru wody, 
▫ Sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie, 
▫ Sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy 
zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z 
bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku 
obniży się poniżej wartości zadanej, 
▫ Sterownik posiada zabezpieczenie i wyłącza pompy w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym, 
▫ Sterownik umożliwia włączanie pomp pomocniczych w przypadku, gdy różnica ciśnień w 
kolektorze tłocznym i ssawnym przekracza ich maksymalną wysokość podnoszenia, 
▫ Sterownik umożliwia zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu, 
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▫ Sterownik umożliwia przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając ich 
optymalne wykorzystanie, 
▫ Sterownik umożliwia dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu tłocznego w 
zależności od liczby włączonych pomp poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, 
▫ Sterownik umożliwia dopasowanie układu charakterystyki rurociągu , w przypadku 
dodatkowego wyposażenia układu w przepływomierz z nadajnikiem poprzez uzależnienie 
ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu, 
▫ Sterownik umożliwia współpracę z modemem radiowym, co pozwala na przesyłanie 
sygnałów drogą radiową, 
▫ sterownik umożliwia współpracę z modemem GSM, co pozwala na przesyłanie sygnałów 
przez sieć komórkową - wysyłanie wiadomości poprzez modem GSM przy zestawie do 
modemu GSM przy komputerze lub wysyłanie wiadomości SMS, 
▫ sterownik umożliwia współpracę poprzez sieć telekomunikacji z wykorzystaniem modemu 
TP. S.A. 
▫ Sterownik umożliwia współpracę z komputerem za pomocą połączenia kablowego poprzez 
łącze szeregowe w standardzie RS 485 i 232 
▫ Sterownik umożliwia rejestrację zużycia energii elektrycznej, 
▫ Sterownik umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych 
przedziałach czasowych, 
▫ Sterownik, posiada możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): 
ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z przetwornicą, 
▫ Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54, 
▫ Posiada znak CE, 
Wymagania ogólne: 
▫ wszystkie opisy na urządzeniu wykonane są w języku polskim, 
▫ wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik są w języku polskim, 
▫ urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, która zawiera: 
▫ warunki instalowania i czynności eksploatacyjne w tym sposób postępowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz wykaz części zamiennych, 
▫ instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika, 
▫ schematy elektryczne szafy sterowniczej, 
▫ rysunek złożeniowy, 
▫ rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
▫ kartę identyfikacyjną zestawu, 
▫ kartę gwarancyjną, 
▫ dokumentację zbiorników przeponowych, 
▫ protokół z badania zestawu hydroforowego, 
▫ rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia (każdej zamontowanej pompy), 
▫ deklarację zgodności, 
▫ dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru 
▫ Technicznego, 
▫ urządzenie przechodzi próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym 
potwierdzone raportem z badań, 
▫ urządzenie jest produktem polskim, 
▫ urządzenie posiada zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, 
▫ rozdzielnia sterująca jest zgodna z dyrektywami: 
▫ 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym zakresie 
napięć, 
▫ 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna, 
▫ Urządzenie posiada Atest higieniczny na cały zestaw hydroforowy wydany przez Państwowy 
Zakład Higieny w Warszawie. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-61. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Program badań urządzenia i/lub układu obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i 
sprawdzeń: 
� sprawdzenie dokumentacji, 
� oględziny urządzenia, 
� próby i pomiary parametrów urządzenia i/lub układu, 
� sprawdzenie działania urządzenia i/lub układu oraz próby działania w warunkach pracy, o ile 

jest to możliwe, 
� badania dodatkowe. 
6.2.  Warunki przyst ąpienia do bada ń i przeprowadzenia pomiarów 
6.2.1.  Przyst ąpienie do bada ń 
Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia i/lub układu, potwierdzonym 
przez wykonawcę montażu, przedstawiciela wytwórcy lub zlecającego badania. Dopuszcza się 
przystąpienie do badań urządzeń, których montaż nie został zakonczony, jeżeli warunki badań 
oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na to zezwalają, a stan montażu 
urządzenia i/lub układu umożliwia otrzymanie reprezentatywnych wyników badań. 
6.2.2.  Przeprowadzanie bada ń w czasie ruchu próbnego lub eksploatacji wst ępnej 
Badania mogą być przeprowadzone w czasie ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji wstępnej, 
jednak wówczas przeprowadzający badania nie wykonuje łączeń w obwodach głównych. 
6.2.3.  Wynik badania negatywny 
Negatywny wynik jednego z badań może być powodem przerwania dalszych badań 
przewidzianych dla danego urządzenia lub układu, jeżeli wynik ten dyskwalifikuje urządzenie lub 
układ, niezależnie od pozytywnych wyników pozostałych badań, lub jeżeli spowoduje to 
konieczność (po usunięciu usterki) ponownego przeprowadzenia badań objętych normą. 
6.2.4.  Ponowne przeprowadzenie bada ń 
Ponowne przeprowadzenie badania, którego wynik poprzedni był negatywny, może nastąpić po 
usunięciu przyczyn negatywnego badania – przy czym dalsze badania urządzenia lub układu 
powinny obejmować zarówno badania nie wykonane z powodu przerwania badań, jak i te, które 
wymagają powtórzenia, a także badania dodatkowe. 
6.2.5.  Przyrz ądy pomiarowe 
Przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieć świadectwa potwierdzające ich 
sprawność techniczną. 
6.2.6.  Błąd pomiaru 
Błąd pomiaru nie powinien być większy niż 5%, jeżeli w wymaganiach szczegółowych zawartych w 
normie nie ustalono inaczej, bądź nie wymagają mniejszego błędu inne normy i dokumenty. 
6.3.  Zakres bada ń 
6.3.1.  Sprawdzenie dokumentacji 
Przed przystąpieniem do oględzin należy sprawdzić dokumentację pod względem kompletności, 
uwzględnienia warunków w miejscu zainstalowania urządzenia i prawidłowości działania 
urządzenia i/lub układu oraz wniosków wynikających z tych dokumentów. 
6.3.2.  Oględziny 
Przed przystąpieniem do pomiarów parametrów i prób urządzeń oraz układów, a także 
każdorazowo po wykonaniu prób i pomiarów, które mogły wpłynąć na stan zewnętrzny urządzeń, 
należy przeprowadzić oględziny. 
Oględziny obejmują sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia, sprawdzenie 
urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni zewnętrznych, 
zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko, zabezpieczenia 
przeciwporażeniowego, zgodności montażu oraz oznaczeń z dokumentacją. 
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6.3.3.  Pomiary parametrów i próby 
Pomiary parametrów i próby urządzenia i/lub układu należy wykonać w zakresie niezbędnym do 
stwierdzenia spełnienia wymagań i postanowień normy. 
6.3.4.  Sprawdzenie funkcjonalne. 
Funkcjonalne działanie urządzeń i układów oraz próby funkcjonalne działania w miejscu 
zainstalowania należy wykonać w zakresie niezbędnym do stwierdzenia spełnienia wymagań oraz 
postanowień normy. 
6.3.5.  Badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe należy przeprowadzić w zakresie ustalonym przez wykonującego badania w 
porozumieniu ze zlecającym badania i wytwórcą. Zakres tych badań powinien wynikać z 
poniższych przyczyn: 
� konieczność sprawdzenia specyficznych właściwości urządzenia, do których nie ma podanych 

wymagań w normach, 
� urządzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych układach, 
� wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność potwierdzenia dodatkowymi 

badaniami przydatności urządzenia, 
� urządzenie lub układ uległy zmianie wpływającej na przydatność do eksploatacji, 
� zaistniało przypuszczenie, że parametry urządzenia mające wpływ na przydatność urządzenia 

do eksploatacji uległy zmianie w okresie od odbioru dokonanego u wytwórcy lub od wykonania 
pomontażowych badań odbiorczych do jego uruchomienia. 

6.4.  Metody bada ń 
Badania należy wykonywać stosując metody określone w normach wyrobu, jeżeli metody te mogą 
być zastosowane w miejscu zainstalowania urządzenia. 
6.5.  Ocena wyników bada ń 
Wynik pomontażowych badań odbiorczych urządzenia i/lub układu uznaje się za pozytywny, jeżeli 
wyniki wszystkich badań są pozytywne, przy czym: 
� wyniki pomiarów wyrażone za pomocą wartości liczbowych wielkości mierzonych należy uznać 

za pozytywne, jeżeli są zgodne z wartościami wymaganymi przez normy wyrobu lub zgodne z 
danymi wytwórcy, z dokładnością wynikającą z metody pomiaru i klasy użytych przyrządów 
pomiarowych, 

� wyniki prób oraz pozostałych pomiarów ocenia wykonujący badania, 
� zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań, 

sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
� ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
� roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., m, pomiar 
� obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
� ilość robot oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze 
obmiaru, 

� wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady Przej ęcia Robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących 
Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem 
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 
Odbiór robót zanikających powinno być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie 
powinna być mniejsza niż odległość między mufami. 
Przy odbiorze robót zanikających powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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� Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 

� Dziennik budowy. 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.3. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 
Przejęciu robót ulegających zakryciu podlegają: 

� roboty montażowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki, 
� oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii, 
� zasypany i zagęszczony rów kablowy. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego 
odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między mufami. 
Przy odbiorze robót ulegających zakryciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 

� Dziennik budowy. 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 
� sposobu wykonania wykopów pod względem wymiarów oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
� przydatności podłoża naturalnego do budowy linii kablowej, 
� warstwy podsypki piaskowej, 
� jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta i normami 
przedmiotowymi. 

8.4. Odbiór cz ęści Robót 
Jest to techniczny odbiór całego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze 
części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
� wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części Robót, 
� protokołów wszystkich odbiorów części Robót, 
� protokołu przeprowadzonych pomiarów, 
� świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
� dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych 

wykonanej  przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze części Robót należy sprawdzić: 
� zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
� protokoły z odbioru części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
� aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Całkowity i szczegółowy zakres Robót do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony 
został w punkcie 5 Preambuły w 4 tomie materiałów przetargowychj.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikację techniczną opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących 
norm i przepisów, a w szczególności: 
• „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami), 
• „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z dnia 04-06-1997 r. z 

późniejszymi zmianami), 
• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V „Instalacje 

elektryczne”, 
• Norma PN-E-05100-1:1998 – „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, 
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• Norma PN-EN-50423-1 – „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV 
do 45 kV włącznie. Projektowanie i budowa”, 

• Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
• Norma PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
• Norma PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
• Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń 

elektrycznych”, 
• Norma PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”, 
• Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników 

elektrycznych”, 
• Norma PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”, 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2005 r. (Dz. Ust. Nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. Nr 47, poz. 401 z dnia 19-03-2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. Ust. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15-10-2001 r.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późniejszymi 

zmianami), 
• Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. Ust. Nr 
113/728/1998, 

• Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000, 
• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. Ust. Nr 94/24/1983, 
Ustawy i normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 

• Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ust. z 2005 r. Nr 
100 poz. 835).  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Ust. z 2003 r. Nr 121. 
poz. 1138 z późniejszymi zmianami).  

• Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. z 
1999 r. Nr 15 poz. 140).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania 
świadectw dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. Ust. Nr 40, poz. 172).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. Ust. Nr 121, poz. 1139). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. Ust. Nr 121, poz. 
1137). 

Polskie Normy  
• PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
• PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
• PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 


