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1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Przebudowy kanalizacji sanitarnej na trasie Szybowice - Niemysłowice

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z układaniem w rowie kabla energetycznego oraz uziemianie szafki
zasilająco-sterującej przepompowni.

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru
robót związanych z:
- kopaniemrowów kablowych,
–układaniem kabli energetycznych - rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz
przedmiarem robót,
–montażem uziemienia - rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem
robót,
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
–kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
–wykonaniem wszelkich robót pomocniczych
–ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną,
–wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodów,
–przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być
pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są
częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
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.
Osprzęt 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.).
Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego
urządzenia uzbrojenia terenu.
Osłona kabla – Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
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.
Uziomy – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią).
Uziom pionowy -uziom poziomy (bednarka – płaskownik) ułożony wokół budynku.
Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem
uziemiającym, mającym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie
ciągłości galwanicznej nad-ziemnej urządzenia piorunochronnego.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
–przepusty kablowe i osłony krawędzi,
–puszki elektroinstalacyjne,
–kanały i listwy instalacyjne,
–rury instalacyjne,
–koryta kablowe.
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Szafka zasilająco-sterująca – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające i

zabezpieczające urządzenia odbiorcze.
Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe - zabezpieczenie działające pod wpływem prądu
przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu.
Zabezpieczenia przeciążeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu
ochronę zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywołanego przepływem prądu.
Zabezpieczenia zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu
zwarciowego.
Przewód ochronny - 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.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane
z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
–Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
–kucie bruzd i wnęk,
–osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
–montażu uchwytów do rur i przewodów,
–montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
–montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
–oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
ST „Wymagania ogólne”.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.7 Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

–projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
–specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
–dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
–dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
–protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
–dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:
Instalowanie zasilania elektrycznego.
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
–spełniania tych samych właściwości technicznych,
–przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich
pozyskiwania i składowania.
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej
w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
–dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności,
–wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
–oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
–wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa,
–wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable elektroenergetyczne.
Układ sieciowy TN- C, przewód ochronny oddzielny. Przekrój przewodu neutralnego - jak dla
przewodu fazowego. Przekrój przewodu ochronnego (PE):
-dla S ≤ 16 mm2 – jak fazowy
-dla 16 ≤ S ≤ 35 mm2 – 16 mm2
-dla S > 35 – połowa przekroju fazowego
Do WLZ-tu należy stosować kabel ziemny na napięcie 0,6 / 1 kV wielożyłowy o izolacji i powłoce
polwinitowej.

2.2.2Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.3Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.

2.2.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Rury ochronne wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE – powinny być wytrzymałe
mechanicznie, chemicznie i odporne na działanie łuku elektrycznego. Przy skrzyżowaniach z
drogami kable chronić rurami przeznaczonymi do układania w trudnych warunkach terenowych
przy maksymalnych obciążeniach transportowych.
Należy stosować rury rury karbowane z gładką ścianką wewnętrzną o średnicach ɸ 75mm, w
kolorze niebieskim
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.5Materiały do budowy instalacji uziemiającej.
Do budowy uziemienia szafy zasilająco sterującej przepompowni zastosować:




płaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x3mm,
Uziom pionowy z prętów 1,5m fi 17,5 ze stali pomiedziowanej z osprzętem

2.2.6 Specyfikacja materiałowa.
Wyszczególnienie wszystkich materiałów ich ilość i jednostki miar podano w kosztorysie - w
przedmiarze robót.

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.
–są właściwie oznakowane i opakowane,
–spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji
elektrycznych
Kable i przewody winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do
ich układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie
przyobiektowym. Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach
(oznaczenie „K”), Dopuszcza się dostarczenie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków
kabli (oznaczenie „B”) 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 wewnętrznych
linii zasilających.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
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.

4WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym
sprzętem:





samochód dostawczy,
samochód skrzyniowy,
samochód samowyładowczy,
spawarka transformatorowa,

 koparka podsiębierna.
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 materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność,
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie
transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość
uszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający warunki, w jakich będzie budowana linia kablowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST.

5.2 Wytyczenie tras linii kablowych.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia trasy linii kablowej. Wytyczenia
tego winien dokonać uprawniony geodeta zgodnie z obowiązującymi przepisami na postawie
projektu zagospodarowania terenu projektu wykonawczego. Wytyczenie trasy powinny wykonać
służby geodezyjne Wykonawcy.

5.3 Roboty ziemne – wykopy.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków
gruntowych. Wykopy należy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Głębokość wykopów winna być tak dobrana,
aby ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazła się (górna krawędź rury) na głębokości
0,7 m poniżej powierzchni gruntu. Szerokość dna wykopu winna wynieść 40 cm. W miejscach
dostępnych wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. Przejścia dla pieszych powinny być
wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.
Zasypanie wykopu wykonywać gruntem z wykopu warstwami po 20 cm zagęszczając grunt.
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub
kabla.

5.4 Uziemienie ochronne.
należy zabudować ochronniki oraz uziemić słupy uziomami pionowymi, oporność
uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. Słupy połączyć z uziomem poprzez zacisk
probierczy bednarką uziemiającą Fe/Zn 30*3mm. Bednarkę na słupie mocować taśmą stalową
nierdzewną z klamerką.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:
–głębokości zakopania kabla,
– grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
–odległości folii ochronnej od kabla,
–rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
–Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 100 MΩ. Pomiaru należy dokonać
miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Szczegółowy wykaz oraz zakres
pomontażowych badań instalacji elektrycznej zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:200.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z
wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC 61024-1-2.

6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i
materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt. Wykonawca może uznać wadę za niemającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną
jakość.

7WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1Zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
–dla kabli i przewodów: m,
–dla uziomów pionowych; szt,
–dla bednarki uziemiającej: kg
–dla piasku: m3
–dla folii mb,
–dla rur mb.

8ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Odbiór końcowy
–Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń
zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
–dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
–rezystancji uziemienia,

–skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000; PN-E-04700:1998/Az1:2000 i normie PN-IEC 61024-1.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT.
9.1Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego
– lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące
roboty instalacyjne uwzględniają również:
–przygotowanie stanowiska roboczego,
–dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
–obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
–usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
–uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
–usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,
–likwidację stanowiska roboczego.

10PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1Normy.
N SEP-E-004
PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC-60364-4-41
PN-IEC-60364-6-61
PN-EN 62305
PN-B-06050

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Wieloarkuszowa norma - Ochrona odgromowa
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

10.2 Inne dokumenty.
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002r.

–Rozporządzenie Ministra Rozwoju Region i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r
–Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U.
2004 Nr 198 poz. 2041.

–USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia
17.09.1999r.

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r
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