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3. Czę
ęść ogóllna
3.1. Nazwa zam
mówienia nadana
n
przzez Zamaw
wiającego
wlano-wykon
nawczy prrzyłącza elektroenerge
etycznego 0,4 kV do
d placu zabaw
z
Projjekt budow
w Będargowie, dzia
ałka nr 86/8
8, obręb Będ
kowo, pow. policki.
dargowo, gm. Kołbask
acji
3.2. Przedmiott specyfika
edmiotem specyfikacji
s
i są wyma
agania doty
yczące wyk
konania i oodbioru rob
bót budowlanych
Prze
(branża
a elektryczna) dla budowy przzyłącza ele
ektroenerge
etycznego 0,4 kV do
d placu zabaw
z
w Będargowie, dzia
ałka nr 86/8
8, obręb Będ
dargowo.
osowania specyfikacj
s
ji
3.3. Zakres sto
ecyfikacja je
est stosowa
ana jako do
okument prz
zetargowy i kontraktow
wy przy zle
eceniu i rea
alizacji
Spe
wykona
ania robót bu
udowlanych
h określonycch w punkc
cie 3.4.
bót budow
wlanych objjętych spec
cyfikacją
3.4. Zakres rob





Budowa przzyłącza elek
ktroenergettycznego 0,4 kV do pla
acu zabaw w Będargow
wie,
badania i po
omiary pom
montażowe,
kontrola jakkości,
o
odbiory koń
ńcowe.

a podstawo
owe
3.5. Określenia
n
któ
óre znalazły
y się w niniejszej
n
sspecyfikacji są zgodn
ne lub
Wszzystkie okrreślenia i nazwy,
równow
ważne z polskimi normami zaw
wartymi w rozporząd
dzeniu Min istra Infras
struktury z dnia
ów technic
12 kwie
etnia 2002 r. w spraw
wie warunkó
cznych, jakim powinnyy odpowiadać budynki i ich
usytuow
wanie (Dz. U. 2002 nr 75 pozz. 690 z późniejszym
p
mi zmianam
mi), z okre
eśleniami ujętymi
w przep
pisach przyw
wołanych w niniejszej sspecyfikacjii i ogólnie przyjętymi deefinicjami.
Elek
ktroenerge
etyczna lin
nia kablow
wa - kabel wielożyło
owy lub w
wiązka kablli jednożyło
owych
w układ
dzie wielofazzowym (ew
wentualnie kkilka kabli je
edno- lub wielożyłowyc
w
ch połączon
nych równolegle),
wraz z osprzętem, ułożone na
n trasie od
d punktu za
asilającego do odbiornnika służąca do przessyłania
elektryczne
ej.
energii e
Tras
sa kabla - pas
p terenu lub
l przestrzzeni, w który
ym ułożone
e są jedna luub więcej lin
nii kablowycch.
Nap
pięcie znam
mionowe liinii - napię
ęcie między
yprzewodow
we w przyppadku prądu przemien
nnego,
napięcie
e miedzy biiegunowe w przypadku
u prądu stałłego, na któ
óre została zaprojektow
wana/zbudo
owana
linia kab
blowa.
Osp
przęt elekttroenergety
ycznej liniii kablowe
ej - zestaw
w elementóów służący
ych do łącczenia,
zakończzenia lub ro
ozgałęzienia
a linii kablow
wej.
Głow
wica kablo
owa - zastaw eleme ntów zapewniających właściwe zakończen
nie linii kab
blowej
umożliw
wiający pod
dłączenie ka
abla do zaccisków urzą
ądzenia zapewniającyych właściw
we warunki pracy
kabla.
Skrzzyżowanie - miejsce na
n trasie lin
nii kablowej w którym rz
zut poziomyy linii kablowej przecin
na rzut
poziomyy innej linii kablowej lub innego urządzenia
a uzbrojenia
a terenu (ruurociągu , gazociągu,
g
drogi,
toru kole
ejowego itp
p.).
Zbliiżenie - miejsce na trrasie linii ka
ablowej, w którym linia ta przeb iega wzdłuż trasy innej linii
kablowe
ej lub innego urządzenia uzbrojen
nia terenu (rrurociągu , gazociągu,
g
o itp.).
drogi, toru kolejowego
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Nad
dmierne zb
bliżenie - miejsce, w którym od
dległość tra
asy linii kaablowej od przebiegajjących
w pobliżu innych linii kablow
wych lub u rządzeń uz
zbrojenia te
erenu jest mniejsza niż
n dopuszcczalna
odnośnyymi przepissami.
Odle
egłość skrrzyżowania
a - odległośćć pomiędzy
y krzyżujący
ymi się urząądzeniami mierzona
m
w rzucie
pionowyym urządze
eń od dolnejj krawędzi u
urządzenia położonego wyżej do górnej kraw
wędzi urząd
dzenia
położon
nego niżej.
Opa
aska kablo
owa (ozna
aczeniowa)) - taśma
a z tworzy
ywa sztuczznego term
moutwardza
alnego
z naniessionymi w sposób
s
trwa
ały (np. wytłłoczonymi ) danymi ide
entyfikujący mi linię kab
blową.
Ozn
nacznik kab
blowy - słupek betono
owy z wytłoc
czoną literą „K” ( kabell ) lub „M” (mufa) służą
ący do
oznakow
wania trasyy kabla ułożonego w zie
emi i lokaliz
zacji muf kablowych naa linii kablow
wej.
Osło
ona kabla
a - kons
strukcja prrzeznaczon
na do oc
chrony kabbla przed uszkodze
eniami
mechan
nicznymi, ch
hemicznymii i działanie m łuku elek
ktrycznego.
Dod
datkowa ochrona
o
przeciwpora
ażeniowa - ochrona części prrzewodzący
ych, dostępnych
w wypadku pojawie
enia się na nich napięccia w warun
nkach zakłóceniowych.
Sza
afka przyłą
ączeniowa - szafka rozdzielcz
za w obu
udowie z tworzywa sztucznego
o, na
abrykowany
ym odporna na działan
nie UV, o sz
zczelności m
min. IP44, wytrzymało
w
fundamencie prefa
ści na
nia mechan
niczne min. IK10, w kttórej usytuo
owane są zabezpiecze
z
enia oraz gniazda
g
wtyykowe
uderzen
(wyposa
ażona zgod
dnie z dokum
mentacją prrojektową).
3.6. Grupy, kla
asy i katego
orie robót
45231400-9 Ro
oboty budow
wlane w zakkresie budo
owy linii ene
ergetycznycch
b
3.7. Dziennik budowy
ń prowadze
enia dzienn
nika budow
wy dla robó
ót objętychh przedmiotem zamów
wienia
Brakk wymagań
(zgłosze
enie robót budowlanyc
b
ch nie wyma
agających pozwolenia
p
na budowę ).

4. Ma
ateriały
4.1. Wymagan
nia ogólne dotyczące
d
materiałów
w
dokumentacji projekktowej,
e materiałyy muszą spełniać wymagania
w
Zasttosowane w obiekcie
specyfikkacji technicznej, posia
adać zgodn
ne z przepisami świad
dectwa badaań technicz
znych, certyyfikaty
zgodnośści i świade
ectwa dopus
szczenia.
Dop
puszcza się
ę stosowan
nie wyrobó
ów dla którrych produ
ucent lub ddostawca zadeklarowa
z
ał ich
zgodnośść z polskim
mi normami deklaracją zgodności wydaną na
a własną od powiedzialn
ność.
Materiały użyte
e do budow
wy powinny odpowiada
ać wymogom
m określon ym w art. 10
1 ustawy z dnia
P
budowlane, w R
Rozporządze
eniu Ministrra Spraw W
Wewnętrznych i Adminiistracji
7 lipca 1994 r. – Prawo
1
r. w sprawie occeny zgodn
ności, wzorru deklaracj
cji zgodności oraz sposobu
z dnia 31 lipca 1998
wania wyro
obów budo
owlanych d
dopuszczon
nych do obrotu
o
i ppowszechnego stoso
owania
znakow
w budownictwie i spełniać
ć warunki określone
e w odpo
owiednich normach przedmioto
owych,
b
normy powinny odpowiadać warunkom techniccznym wytw
wórni lub innym
a w prrzypadku braku
umownyym warunko
om.
Wyrroby niskon
napięciowe do których
h stosują się przepisy Rozporząddzenia Ministra Gospo
odarki,
Pracy i Polityki Sp
połecznej z dnia 12 m
marca 2003 r w sprawie zasadnicczych wyma
agań dla sp
przętu
elektryccznego (Dzz. U. nr 49
9 poz. 414)) muszą sp
pełniać wymagania o kreślone w rozporząd
dzeniu
(dyrektyywie niskonapięciowej Unii Europe
ejskiej nr 73
3/23/EEC i 93/58/EEC)
9
).
Apa
aratura pow
winna spełniać wyma
agania wyn
nikające z przepisów
w Rozporzą
ądzenia Ministra
Infrastru
uktury z dnia
d
2 kwietnia 2003
3 r w sprrawie doko
onywania ooceny zgod
dności apa
aratury
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z zasad
dniczymi wymaganiam
mi dotycząccymi kompa
atybilności elektromag
e
netycznej oraz
o
sposo
obu jej
oznakow
wania (Dz. U. nr 90 po
oz. 848) i dyyrektywy Un
nii Europejskiej nr 89/3336/EEC w sprawie
s
zbliżenia
przepisó
ów prawnycch państw członkowski
c
ich dotyczą
ących kompa
atybilności eelektromagnetycznej.
Materiały należży stosować
ć zgodnie z zaleceniam
mi producenta, dokum
mentacją pro
ojektową, opisem
techniczznym i rysunkami.
4.2. Materiały szkodliwe dla otocze
enia
e w sposób trwały są szzkodliwe dla otoczenia
a, nie będą dopuszczon
ne do użyciia.
Materiały, które
a się używ
wania materriałów wyw
wołujących szkodliwe promieniow
wanie o stę
ężeniu
Nie dopuszcza
uszczalne.
większyym, niż dopu
Wszzelkie mate
eriały odpad
dowe użyte
e do robót będą miałły świadecttwo dopusz
zczenia, wyydane
przez u
uprawnioną
ą jednostkę
ę, jednozna
acznie okrreślające brak
b
szkod liwego odd
działywania
a tych
materiałów na środ
dowisko.
Materiały, które
e są szkodliwe dla oto
oczenia tylko w zakre
esie robót, a po zakoń
ńczeniu rob
bót ich
wość zanika
a, mogą być
ć użyte pod
d warunkiem
m przestrzegania wym agań techn
nologicznych
h przy
szkodliw
ich wbudowaniu.
wca użył ma
ateriałów szzkodliwych dla
d otoczen
nia zgodnie ze specyfik
kacją techn
niczną,
Jeślli Wykonaw
a ich u
użycie spow
wodowało jakiekolwie k zagrożen
nie środow
wiska, to koonsekwencjje tego po
oniesie
Zamawiający.
e przy realiizacji przed
dmiotu zam
mówienia
4.3. Materiały stosowane
sek stosow
wany przy układaniu
u
kkabli powiniien być co najmniej ggatunku „3””, odpowiad
dający
Pias
wymaga
aniom norm
my PN-87/B--01100.
Foliia służąca do
d osłony ka
abla przed uszkodzeniiami mechanicznymi poowinna być
ć folią kaland
drową
z uplasttycznionego
o PCV o grrubości od 0
0,3 do 0,6 mm, gatunku I, odpow
wiadająca wymaganiom
w
m BN68/6353
3-03.
Rurry ochronn
ne powinny
y być wykkonane z materiałów
w niepalnycch, z tworz
zyw sztuczznych,
wytrzym
małych mecchanicznie, chemicznie
e i odpornyc
ch na działa
anie łuku ellektrycznego. Rury użyywane
do wykonania przepustów po
owinny byćć dostatecznie wytrzym
małe na dzziałające na
a nie obciążenie.
a ścianek powinny
p
by
yć gładkie lu
zone warstw
wą wygładzzającą ich powierzchn
nie dla
Wnętrza
ub powlecz
ułatwien
nia przesuw
wania się kabli.
k
Zalecca się stos
sowanie na
a przepustyy kablowe rur z polietylenu
o średnicy wewnęttrznej nie mniejszej
m
niżż 1,5 średnicy kabla. Rury
R
powinnny odpowiad
dać wymaganiom
PN-80/C-89
9205. Rury z widocznyymi pęknięc
ciami i zgniieceniami nnie mogą by
yć przeznaczone
normy P
na osłon
ny i przepussty dla kabli.
Kab
ble powinnyy spełniać wymaganiia obowiąz
zujących no
orm. Należży stosowa
ać kable zg
godne
z dokum
mentacją projektową. Kable pow
winny być dostarczone
d
e na plac bbudowy bez
zpośrednio przed
przystąp
pieniem do ich układania. Kable o widoczny
ych pęknięc
ciach, otarciiach i innyc
ch uszkodze
eniach
powłoki izolacyjne
ej nie mog
gą być użyyte do bud
dowy linii kablowych.. Długości poszczegó
ólnych
ów kabli zosstały podane
e w dokume
entacji proje
ektowej.
odcinkó
Koń
ńcówki kab
blowe stosowane w ccelu przyłąc
czenia kabli do zaciskków urządz
zeń powinn
ny być
mocowa
ane na żyłach kabla przez ich
h zagniatan
nie, dostoso
owane do typu kabla
a, jego na
apięcia
znamion
nowego, prrzekroju i liczby żył. D
Do kabli z żyłami miedzianymi sstosować ko
ońcówki ka
ablowe
miedzia
ane.
Sza
afka przyłą
ączeniowa 0,4 kV p
powinna by
yć wykona
ana z twoorzywa term
moutwardza
alnego
nianego włó
óknem szklanym, odpo
ornego na promieniow
wanie UV i spełniać wymagania
w
n
normy
wzmacn
PN-EN 50298. Wyymagany sto
opień ochro
ony obudow
wy min. IP 44. Wymagaana odporno
ość na uderzenia
niczne min. IK 10. Wyp
posażenie sszafki zgodn
ne z dokume
entacją projjektową.
mechan
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4.4. Składowanie materia
ałów
ma
ateriałów powinna
nastąpić dopiero po
odppowiednim przygoto
owaniu
Dosstawa
pomieszzczeń/miejssc magazyn
nowych, mie
ejsca składo
owania bądź miejsca m
montażu.
Skła
adowanie materiałów
w, aparatów
w i urzą
ądzeń pow
winno odbbywać się w warunkach
zapobie
egających zniszczeniu,
z
, uszkodzen
niu, względ
dnie pogorsz
zeniu się icch właściwo
ości techniccznych
(jakościi) na skute
ek wpływów
w atmosferyycznych i czynników
c
fizykochem
micznych. Należy
N
zach
hować
wymaga
ania wynikkające ze specjalnycch właściw
wości materiałów orazz wymaga
ania w zakresie
bezpiecczeństwa prrzeciwpożarrowego.
Jeślli jest to kon
nieczne ze względu
w
na
a rodzaj matteriałów i wymagania
w
ookreślone przez
p
produccenta,
pomieszzczenia ma
agazynowe powinny być zamyk
kane, zabe
ezpieczać m
materiały od
o zewnętrrznych
wpływów
w atmosfe
erycznych oraz umo
ożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedn
niej tempe
eratury
i wilgottności. W przypadku składowan
nia materiałów przez dłuższy okkres Wyko
onawca pow
winien
zapewn
nić ich konse
erwację.
Rurry ochron
nne należy
y przecho
owywać na
a utwardz
zonym plaacu w po
ozycji poziomej,
w niena
asłonecznio
onych miejs
scach, zabe
ezpieczone
e przed usz
zkodzeniem
m. Pomiędz
zy warstwam
mi rur
powinnyy być sto
osowane przekładki z desek. Rury nale
eży zabezppieczyć prrzed stacza
aniem
i przetacczaniem się
ę.
Kab
ble należy przechowy
ywać nawin
nięte na bębnach
b
ka
ablowych, w miejscac
ch zadaszo
onych,
zabezpiieczonych przed
p
opad
dami atmosfferycznymi,, bezpośred
dnim działaaniem prom
mieni słoneccznych
i mrozó
ów. Zaleca się
s przecho
owywanie kkabli na bęb
bnach kablo
owych, na kktórych dos
starczane zostały
z
od prod
ducenta. Bę
ębny ustawić pionowo na ich kraw
wędziach i zabezpieczy
z
yć przed prrzetaczaniem się.
Dopuszzcza się do
ostarczanie i krótkotrw
wałe przec
chowywanie
e krótkich odcinków kabli w krę
ęgach
ułożonyych płasko na podłożu
u. Średnica kręgu pow
winna być nie
n mniejszaa niż 40-krrotna zewnę
ętrzna
średnica
a kabla. Krę
ęgi kabli po
owinny być przechowyw
wane w pomieszczeniiach zamkniętych. Koń
ńcówki
kabli po
owinny być w sposób pewny
p
zabezzpieczone przed
p
wnika
aniem do w nętrza wilgo
oci.
Osp
przęt kab
blowy pow
winien byyć przech
howywany w pomiieszczeniac
ch zamkn
niętych
w opako
owaniach fa
abrycznych.. Warunki p
przechowyw
wania winny odpowiadaać zalecenio
om produce
enta.
Sza
afka przyłąc
czeniowa 0,4
0 kV powiinna być do
ostarczona na
n plac buddowy bezpo
ośrednio przzed jej
em. Zaleca
a się przechowywać sszafkę w miejscu
m
zada
aszonym, nna utwardzo
onej powierzchni
montaże
w pozyccji poziomejj, zabezpiec
czone przed
d uszkodzeniem.

5. Sprzęt
5.1. Wymagan
nia ogólne dotyczące
d
sprzętu
est zobowią
ązany do stosowania
a jedynie takiego sprrzętu, który
y nie spow
woduje
Wykkonawca je
niekorzyystnego wpływu
w
na jakość wyykonywanyc
ch robót. Liczba i w
wydajność sprzętu będzie
b
gwaranttować prze
eprowadzen
nie robót zzgodnie z zasadami określonym
mi specyfik
kacji techniicznej,
dokume
entacji proje
ektowej oraz
z w terminie
e ustalonym
m z Zamawia
ającym.
Wykkonawca po
owinien utrz
zymywać sp
przęt w cią
ągu całego okresu trwaania budow
wy w doskonałym
stanie i podjąć wszzelkie środk
ki zapobieg
gawcze aby
y nie został zniszczonyy lub skradz
ziony, biorą
ąc pod
udowie.
uwagę rryzyko istniejące na bu
Eksploatowane
e na budo
owie urząd
dzenia i sprzęt zmechanizowanny podlega
ające przepisom
orze techniicznym pow
winny possiadać aktu
ualnie ważne dokumeenty upraw
wniające do
d ich
o dozo
eksploa
atacji. Doku
umenty te powinny b
być dostępn
ne dla organów kontrroli w miejjscu eksplo
oatacji
maszyn
n i urządzeń
ń.
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Sprzzęt będący własnością
ą Wykonawccy lub wyna
ajęty do wyk
konania robbót, musi by
yć:
 utrzymywan
ny w dobrym
m stanie i g otowości do
o pracy,
d prac, do jakich zostały przezna
aczony,
 sstosowany wyłącznie do
 o
obsługiwan
ny przez wyz
znaczone o
osoby,
 zzgodny z no
ormami och
hrony środo
owiska i prze
episami dottyczącymi jeego użytkow
wania.
Na stanowiska
ach pracy przy stacjo
onarnych maszynach
m
i innych urządzenia
ach techniccznych
gi i konserw
wacji.
powinnyy być dostępne instrukcje bezpieccznej obsług
Użyywany na budowie
b
sprrzęt i maszzyny można
a uruchomić dopiero ppo uprzedn
nim zbadan
niu ich
stanu te
echnicznego
o i działania
a. Należy je
e zabezpiec
czyć przed możliwością
m
ą uruchomie
enia przez osoby
niepowo
ołane.
Prze
enośne urzą
ądzenia ele
ektryczne m
muszą posia
adać izolację klasy II. G
Gniazda wtykowe zasilające
z wyłączznikami różżnicowoprąd
dowymi ∆I = 0,03A.
5.2. Sprzęt uży
yty do realizacji przed
dmiotu zam
mówienia
a przedmio
otu zamów
wienia Wykonawca powinien
p
ddysponować następującym
Do wykonania
sprzętem:
dotwórczy je
ednofazowyy, przewoźn
nego 3kVA,
 zzespół prąd
 udarowy młłot elektrycz
zny,
 ssprzęt mechaniczny i ręczny
r
do zzagęszczaniia.

6. Tra
ansport
6.1. Wymagan
nia ogólne dotyczące
d
transportu
u
zany do sto
osowania je
edynie takich środków ttransportu, które nie wpłyną
w
Wykkonawca jesst zobowiąz
niekorzyystnie na ja
akość wykon
nywanych ro
obót i na włłaściwości przewożony
p
ych materia
ałów.
Środ
dki i urząd
dzenia tran
nsportowe powinny być
b
odpow
wiednio przzystosowane
e do transsportu
materiałów, eleme
entów kons
strukcji, urzządzeń nie
ezbędnych do wykonaania daneg
go rodzaju robót
elektryccznych. Środki transportu nie mog
gą posiadać
ć twardych i ostrych kraawędzi mog
gących uszkkodzić
izolację przewożon
nych kabli i przewodów
w oraz obudów osprzętu aparaturyy elektrycznej.
p
e materiały i elementy powinny byyć zabezpie
eczone prze
ed ich
Na śśrodkach trransportu przewożone
przemie
eszczanie, kradzieżą i zdekom pletowaniem, układan
ne zgodniee z warun
nkami transsportu
wydanyymi przez wyytwórcę dla
a poszczegó
ólnych elem
mentów.
Liczzba środków
w transportu
u będzie za pewniać prrowadzenie robót zgoddnie z zasad
dami określonymi
w dokum
mentacji pro
ojektowej oraz w termi nie przewid
dzianym kon
ntraktem.
Przyy ruchu na
a drogach publicznycch pojazdy będą spełniać wszeelkie wymagania dotyyczące
przepisó
ów ruchu drrogowego.
Wykkonawca będzie
b
usu
uwać na bieżąco, na własny
y koszt, w
wszelkie zanieczyszc
z
czenia
spowod
dowane jego
o pojazdami na drogacch publiczny
ych oraz dojjazdach do placu budo
owy.
ansportu uż
żyte do rea
alizacji prze
edmiotu za
amówienia
6.2. Środki tra
a przedmio
otu zamów
wienia Wyk
konawca powinien
p
ddysponować
ć następującymi
Do wykonania
mi transporttu:
środkam
 ssamochód dostawczy
d
do 0,9t,
owczy do 5
 ssamochód samowyład
s
5t.
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6.3. Transportt kabli
ble nawiniętte na bębn
ny kablowe powinny być
b transpo
ortowane n a specjalne
ej przyczep
pie do
Kab
przewożżenia kabli. Dopuszcza
a się transp
portowanie bębnów
b
kab
blowych na samochodzie skrzynio
owym.
Bębny p
powinny byćć wówczas ustawione pionowo na
a krawędzia
ach tarcz. Bęębny powin
nny być w sposób
pewny zabezpieczzone przed
d przetaczzaniem się. Załadune
ek i rozładdunek kab
bli powinien
n być
wiem samoc
chodowym. Nie dopusz
zcza się staczania bęb nów z platfo
ormy samocchodu
prowadzzony żuraw
po poch
hylniach.
nnych
6.4. Transportt rur ochron
yć transport
rtowane:
Ruryy osłonowe powinny by
 na samocho
odach skrzy
yniowych,
 śśrodki tran
nsportu pow
winny miećć powierzc
chnie gładk
kie bez gw
woździ lub innych ostrych
krawędzi,
 rury powinn
ny być zabe
ezpieczone przed zarys
sowaniem przez
p
podłoożenie tektu
ury falistej i desek
pod łańcuch
hy spinające boczne ścciany samo
ochodu,
owywaniu i rozładunku
r
rur nie moż
żna rzucać ani przetacczać po pochylni.
 przy załado

7. Wy
ykonanie
e robót
7.1. Ogólne wy
ymagania dotyczące
d
wykonania
a robót bud
dowlanych
h
apoznać się
ę z dokum
mentacją prrzetargową i zaakcep
ptować wszzystkie
Wykkonawca powinien za
dokume
enty wchodzzące w jej skład.
s
Wykkonawca jesst odpowied
dzialny za w
wykonanie robót zgodn
nie z zasaddami dobreg
go wykonaw
wstwa,
ntacją pro
ich jakkość i zg
godność z dokumen
ojektową, specyfikacj ą, normam
mi, polece
eniami
Zamawiającego, nadzoru
n
inw
westorskieg o i autorsk
kiego, zgod
dnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
P
ane.
budowla
Wykkonawca je
est zobow
wiązany do
o stosowan
nia się do
o warunkóów i wym
magań podanych
w prze
episach ob
bowiązujący
ych w za
akresie bu
udownictwa oraz uzggodnień wykonania
w
robót
z jednosstkami utrzyymującymi dane
d
obiektty.
Wykkonawca je
est zobowiązany do uzgodnien
nia z autorrem projekktu zmian w stosunkku do
dokume
entacji proje
ektowej.
Prze
ed rozpoczzęciem rob
bót Wykon
nawca pow
winien zapoznać się z miejsce
em gdzie będą
nie frontu robót m.in. zaznajom
prowadzzone prace
e oraz stwierdzić odp
powiednie przygotowa
p
mić się
z położe
eniem, dosttępnością, warunkami
w
składowaniia sprzętu.
Koo
ordynacja ro
obót budow
wlano-monttażowych powinna
p
by
yć prowadzzona we wszystkich fazach
f
budowyy. Koordyna
acją należy
y objąć pro
ojekt organizacji budowy, szczeggółowy harmonogram robót
elektryccznych orazz pomocnicz
ze roboty og
gólnobudow
wlane towarrzyszące robbotom elekttrycznym.
Wykkonawca jesst odpowied
dzialny za u
urządzenia i wykonywa
ane prace ażż do chwili ich odbioru.
Stan
ndardy wykonania, materiały,
m
ttypy konstrukcyjne, itp.
i
określoone przez Zamawiają
ącego
w specyyfikacji orazz dokumenttacji projekttowej, mają na celu zdefiniowaniee właściwoś
ści tych obie
ektów.
Tego tyypu właściw
wości wymagać będzie
e Zamawiają
ący od Wyk
konawcy poodczas realizacji przed
dmiotu
zamówienia.
Prze
ez wymaga
any standard
d należy ro
ozumieć, iż Wykonawc
ca ma obow
wiązek zasto
osować sta
andard
techniczzny nie go
orszy niż to
o określono
o w niniejszej specyfikacji i dokkumentacji projektowejj, pod
sankcją
ą uznania każdej
k
części robót nie
e spełniając
cych tego wymogu
w
zaa wadliwą, z przewidzianymi
umową konsekwen
ncjami. Nie podlega sa
ankcji odstę
ępstwo od specyfikacji
s
i dokumen
ntacji projekktowej,
dla które
ego Wykon
nawca wcze
eśniej uzyskkał aprobatę
ę Zamawiają
ącego.
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Wykkonawca ma
m możliwość zastoso
owania stan
ndardu wyż
ższego w oodniesieniu do jakiejko
olwiek
części robót, a w szczególności wszzędzie i za
awsze tam gdzie słuużyć to będzie osiąg
gnięciu
gwaranttowanych przez
p
Wykon
nawcę para
ametrów tec
chniczno-tec
chnologicznnych.
Wykkonawca je
est zobowią
ązany uwzzględnić w swojej ofe
ercie cenow
wej wszysttkie świadcczenia
(roboty)) łącznie z uruchomie
eniem, świa
adczeniami wstępnym
mi, pomocn iczymi i do
odatkowymi oraz
dostawę
ę materiałó
ów i sprzętu
u niezbędn
nych do pra
awidłowego
o wykonaniaa i eksploa
atacji przed
dmiotu
zamówienia, nawet jeżeli nie zostały
z
one
e dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu
u świadczeń
ń oraz
sprawdzzić we włassnym zakres
sie dobór tyych urządze
eń i materiałłów.
Wykkonawca nie może po
owoływać ssię na jakiikolwiek za
apis specyfiikacji dla usprawiedliw
u
wienia
swojego
o nie wywią
ązania się z jakiegokolw
wiek obowią
ązku przypis
sanego umoową.
Wykkonawca nie będzie mógł
m
w późn
niejszym te
erminie ubie
egać się o dodatkowe
e wynagrodzenie,
motywu
ując to złym
m zrozumien
niem dokum
mentacji, nie
edostateczn
ną znajomoością miejsc
ca realizacji robot
lub ew
wentualnym
m nie uw
względnienie
em świadczenia w przedmiaarze, ale przewidzia
anego
w dokum
mentacji pro
ojektowej lu
ub wynikająccego z zasa
ad dobrego wykonawsstwa.
7.2. Kontakt z Zamawiają
ącym
sobę, która będzie uprrawniona do
o kontaktów
w z Zamaw
wiającym po
odczas
Wykkonawca wyyznaczy os
całego okresu trwa
ania prac wykonawczy
w
ych, prób, odbioru i gwarancji.
g
O
Osoba ta powinna possiadać
niezbęd
dne kwalifikkacje i pełno
omocnictwo
o do udziela
ania odpow
wiedzi na w
wszystkie py
ytania techn
niczne
i finanso
owe dotyczą
ące przedm
miotu zamów
wienia.
7.3. Zabezpiec
czenie interresów osó b trzecich
est zobowią
ązany do o
ochrony prrzed uszkodzeniem luub zniszcze
eniem włassności
Wykkonawca je
publiczn
nej lub pryw
watnej.
eży zastoso
ować rozwią
ązania chro niące intere
esy osób trz
zecich przedd:
Nale
 pozbawieniiem możliwości korzysstania z wod
dy, kanaliza
acji, energiii elektryczn
nej i cieplne
ej oraz
zze środków
w łączności,
 uciążliwoścciami pow
wodowanym
mi przez hałas, wibracje,
zakłócenia elektryyczne,
promieniow
wanie, zanie
eczyszczeniiami powietrza, wody i gleby.
Prze
ed przystąp
pieniem do robót Wyko
onawca pod
dejmie wszystkie niezbbędne krok
ki mające na
a celu
zabezpiieczenie isstniejących instalacji i urządz
zeń podzie
emnych i nadziemn
nych przed
d ich
uszkodzzeniem w czzasie realiz
zacji robót.
Wykkonawca po
owiadomi wszystkie
w
i nstytucje obsługujące
o
e urządzeniia podziem
mne i nadziemne
o prowa
adzonych ro
obotach i spowoduje p
przeprowad
dzenie przez
z te instytu cje wszystk
kich niezbędnych
adaptaccji i innych koniecznych
k
h robót w ob
brębie placu
u budowy w możliwie nnajkrótszym
m czasie.
W przypadku przypadko
owego uszzkodzenia istniejących
h instalacjii Wykonaw
wca natych
hmiast
powiado
omi o tym fa
akcie odpow
wiednią insstytucję użyttkującą lub będącą właaścicielem instalacji,
i
a także
Zamawiającego. Wykonawca
W
a będzie w
współpracow
wał z odpo
owiednimi służbami specjalistyc
s
cznymi
ałej awarii.
w usuniięciu powsta
dbaniem, niiewłaściwym
m prowadzeniem robóót lub brakiem konieccznych
Jeślli w związkku z zanied
działań ze strony Wykonawcy
W
y nastąpi usszkodzenie lub zniszcz
zenie własnności public
cznej i pryw
watnej,
to Wyko
onawca na
a swój kosz
zt naprawi lub odtworrzy uszkodz
zoną własnność. Stan uszkodzon
nej lub
naprawionej własności powinien być nie g
gorszy niż przed
p
pows
staniem uszzkodzenia.
u
a instalacjii i urządz
zeń podziemnych niee wykazany
ych na pla
anach
Jakiiekolwiek uszkodzenia
i rysunkkach dostarrczonych Wykonawcy
W
przez Zam
mawiającego
o i powstałee bez winy lub zanied
dbania
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Wykona
awcy, zosta
aną usunięte
e na koszt Zamawiają
ącego. W po
ozostałych przypadkac
ch koszt naprawy
uszkodzzeń obciąża
a Wykonawcę.
ś
a
7.4. Ochrona środowiska
edmiot zam
mówienia nie
e należy do
o inwestycji zaliczanych do mogąących znacz
ząco oddzia
aływać
Prze
na środ
dowisko w rozumieniu
u przepisów
w zawartych
h w ustawie Prawo O
Ochrony Śrrodowiska z dnia
27 kwie
etnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz. 6
627) i Rozp
porządzeniu Rady Miniistrów w sp
prawie okre
eślenia
rodzajów
w przedsię
ęwzięć mogących zn
nacząco od
ddziaływać na środow
wisko oraz
z szczegóło
owych
kryteriów
w związanyych z kwaliffikowaniem przedsięw
wzięć do spo
orządzania raportu o oddziaływan
o
niu na
środowiisko z dnia 24 września
a 2002 r (D z. U. nr 179
9 poz.1490)).
Wykkonawca jest zobowiązany do zn
najomości i przestrzeg
gania przeppisów, rozpo
orządzeń i ustaw
związan
nych z ochroną środow
wiska.
Opła
aty i ewentu
ualne kary za przekrocczenie w tra
akcie realizacji norm ookreślonych w odpowie
ednich
przepisa
ach dotyczą
ących ochro
ony środow iska obciąż
żą Wykonaw
wcę.
W szcze
ególności Wykonawca
W
pełnienie na
astępującyc
ch warunków
w:
zapewni sp
 miejsca na bazy, magazyny i skła
adowiska będą
b
tak wy
ybrane, abyy nie powod
dowały znisszczeń
w środowisku naturalnym,
 będą podjęte odpowied
dnie środki zabezpiecz
zające przed:
o możżliwością po
owstania po
ożaru.
oby trzecie oraz osoby
y wykonują
ące roboty budowlane nie mogą być narażo
one na działanie
Oso
czynnikków szkodliiwych dla zdrowia lu
ub niebezpiiecznych, a w szczeególności ta
akich jak: hałas,
wibracje
e, promien
niowanie elektromag
gnetyczne, pyły i gazy
g
o nnatężeniach
h i stęże
eniach
przekraczających wartości
w
dopuszczalne
e.
7.5. Ochrona przeciwpoż
p
żarowa
Wykkonawca jesst zobowiąz
zany do zna
ajomości i przestrzega
p
ania wszysttkich przepis
sów dotyczzących
ochronyy przeciwp
pożarowej. Wykonawcca będzie utrzymywa
ał sprawnyy sprzęt przeciwpoż
p
arowy
wymaga
any odpowiednimi prze
episami.
Materiały łatwo
opalne muszą być skła
adowane w sposób zg
godny z odppowiednimi przepisam
mi oraz
zabezpiieczone przzed dostępe
em osób trze
ecich.
Wykkonawca będzie
b
odpo
owiedzialnyy za wsze
elkie straty spowodow
wane pożarem wywołanym
w efekccie realizacjii robót albo przez perssonel Wykon
nawcy.
7.6. Bezpiecze
eństwo i hig
giena prac
cy
aniu robót elektrycznyc
e
ch Wykonaw
wca zobowiązany jest do przestrz
zegania ogó
ólnych
Przyy wykonywa
przepisó
ów w zakre
esie bezpie
eczeństwa i higieny prracy, a w szczególnośści Rozporz
ządzenia Ministra
Infrastru
uktury z dniia 6 lutego 2003
2
r w sp
prawie bezp
pieczeństwa
a i higieny ppracy podcz
zas wykonyywania
robót bu
udowlanych
h (Dz. U. nr 47 poz. 40 1).
ać, aby personel
Wykkonawca ma
m obowią
ązek zadba
p
nie
n
wykonyywał pracy
y w warunkach
niebezp
piecznych, bądź szkodliwych dla
a zdrowia oraz nie spełniającyc
s
ch odpowie
ednich wym
magań
sanitarn
nych.
Bezzpośredni nadzór
n
nad bezpiecze
eństwem i higieną pra
acy na staanowiskach pracy sprrawują
odpowie
ednio kiero
ownik budowy, kierow
wnik robót bądź
b
majstter budowlaany, stosow
wnie do za
akresu
obowiązzków.
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Wykkonawca przed
p
przys
stąpieniem do wykonywania ro
obót budow
wlanych je
est zobowiązany
opracow
wać instrukkcje bezpie
ecznego ich
h wykonania i zaznajjomić z niąą pracowników w zakresie
wykonywanych przzez nich rob
bót.
ed przystąp
pieniem do realizacji
r
ro bót należy:
Prze
 przypomnie
eć o zasada
ach pracy w obszarze urządzeń
u
zn
najdującychh się pod na
apięciem,
 przypomnie
eć o koniecz
zności stoso
owania wym
maganych zabezpiecze
z
eń.
Wykkonawca za
apewni i utrrzyma wsze
elkie urządz
zenia zabezpieczającee oraz sprz
zęt i odpowiednią
odzież dla ochron
ny życia i zdrowia
z
ossób zatrudn
nionych na placu buddowy oraz dla zapew
wnienia
bezpiecczeństwa pu
ublicznego.
Wszzystkie osob
by przebyw
wające na te
erenie budo
owy obowią
ązuje stosow
wanie niezb
będnych śro
odków
ochronyy indywidua
alnej.
Użyywane na budowie maszyny i urządze
enia należy zabezpiieczyć prz
zed możliw
wością
uruchom
mienia przez osoby nie
euprawnione
e do ich obs
sługi.
Wykkonawca powinien
p
posiadać akktualne up
prawnienia do wykonnywania prrac, którycch się
podejmuje. Wszysstkie robotty muszą być wykon
nywane prrzez wykwaalifikowanych pracow
wników
(stosow
wnie do rodzaju robó
ót) i kierow
wane przez
z osoby posiadające
p
e odpowied
dnie upraw
wnienia
i kwalifikkacje wyma
agane przez
z prawo bud
dowlane i przepisy reso
ortowe.
, sprawdzaaniu, konserwacji i nap
W sszczególnośści pracown
nicy zatrudn
nieni przy podłączaniu
p
prawie
instalaccji i urządze
eń elektrycznych powin
nni posiadać
ć kwalifikac
cje stwierdzoone przez właściwą
w
ko
omisję
egzamin
nacyjną i ud
dokumentow
wane aktua
alnie ważnym
mi zaświadc
czeniami kw
walifikacyjny
ymi:
 E uprawnia
ającymi do zajmowania
z
a się eksploa
atacją urząd
dzeń elektryycznych,
ającymi do zajmowania
z
a się dozore
em nad eksp
ploatacją urrządzeń ele
ektrycznych.
 D uprawnia
podstawowyych obowią
ązków Wyko
onawcy nale
eży:
Do p
zasad
 posiadanie odpowiedn
niej wiedzy na temat technologii
t
prowadzon ych prac, przepisów,
p
bhp i ppoż.,
 w
wyposażenie pracown
ników w ub
brania robocze i ochro
onne oraz inny niezbędny sprzę
ęt bhp
dnie z rodza
ajem prowa
adzonych prrac,
i ppoż. zgod
 w
wyposażenie miejsc pracy
p
we w
właściwy dla
a prowadzo
onych pracc sprzęt i środki
ś
techn
niczne
wiednim stop
pniu izolacji elektrycznej,
np. narzędzzia o odpow
 zzgłaszanie Zamawiającemu poten
ncjalnych za
agrożeń wy
ynikających z technolog
gii prowadzonych
abezpiecze
enia przed nimi,
n
prac oraz sposobów za
 o
oznakowan
nie terenu prac
p
w wid
doczny spo
osób np. po
oprzez wyggrodzenie lu
ub umieszcczenie
ttablic ostrzzegawczych
h (w przypa
adkach kon
niecznych stosować
s
innne środki zabezpieczzające
ttakie jak: siatki, bariery
y, osłony itp
p.).
gram robótt
7.7. Harmonog
ólny harmon
nogram rob
bót powinie
en określać
ć zakres ora
az terminy rozpoczęc
cia i zakońcczenia
Ogó
poszcze
ególnych ro
odzajów rob
bót, względn
nie ich etap
pów i powinien być takk uzgodnion
ny, aby zape
ewniał
prawidło
owy przebie
eg zasadnic
czych robótt ogólnobud
dowlanych, a równoczeeśnie umoż
żliwiał techn
nicznie
i ekonom
micznie pra
awidłowe wy
ykonawstwo
o robót spec
cjalistyczny
ych.
Ogó
ólny harmo
onogram ro
obót powin
nien stanow
wić podsta
awę do oppracowania
a szczegóło
owych
harmonogramów ro
obót specja
alistycznych
h.
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Prze
ed przystąp
pieniem do wykonywan
w
nia robót Wy
ykonawca powinien
p
oppracować:
 harmonogra
am robót, uwzględnia
ający ich rodzaje,
r
kolejność, terrminy i eta
apy, jak ró
ównież
metody, spo
osoby i tech
hnologie wyykonawstwa
a oraz niezb
będne robotty wstępne i pomocnicze,
 harmonogra
am pracy sp
przętu ciężkkiego,
 zzałożenia i wytyczne dla
d zagospo
odarowania placu budo
owy.
u kolejnośc
ci i sposo bu wykony
ywania pos
szczególnycch rodzajó
ów robót należy
n
Przyy ustalaniu
uwzględ
dnić:
 w
warunki rów
wnoczesneg
go wykonyw
wania kilku
u rodzajów robót na oddcinkach przylegającyych do
ssiebie lub położonych
h jeden nad
d drugim, w celu zap
pobieżenia nieszczęśliwym wypa
adkom
i możliwoścci powstawa
ania przeszkkód w równ
noczesnym wykonywan
w
niu robót na
a tych odcinkach,
 w
warunki zap
pobiegające
e potrzebie dokonywan
nia zmian w elementacch lub częś
ściach obiekktu już
w
wykonaneg
go przy późn
niejszym wyykonywaniu
u dalszych robót,
r
 potrzebę zastosowan
z
nia środkó
ów ochronnych przy wykonyw
waniu robót, przy kttórych
bezpieczeń
ństwo praco
owników i in nych osób mogłoby by
yć zagrożonne.
dowy
7.8. Teren bud
wadzenie na
a budowę
7.8.1. Wprow
ed przystąp
pieniem do wykonywan
w
nia robót, Wykonawca
W
powinien ootrzymać od
d Zamawiają
ącego
Prze
pisemne
e oświadczzenie o uzys
skaniu od w
właściwego organu administracji ppozwolenia
a na prowad
dzenie
robót bu
udowlano-m
montażowyc
ch objętych zatwierdzonym projektem, bądź kkopię tej de
ecyzji.
Odb
biór frontu robót przez
z Wykonaw
wcę od Zam
mawiająceg
go powinienn być doko
onany komiisyjnie
z udziałłem zaintere
esowanych stron i udo
okumentowa
any spisanie
em odpowieedniego pro
otokołu.
Prze
ed przystąp
pieniem do wykonywan
nia robót na
ależy spraw
wdzić czy teeren na któ
órym robotyy mają
być wyykonywane jest odp
powiednio przygotowa
any oraz uzgodnić z Zamaw
wiającym sprawę
ewentua
alnych pracc pozostają
ących do w
wykonania w celu praw
widłowego przygotowa
ania terenu m.in.
w przyp
padku stwie
erdzenia w obszarze p
prowadzony
ych robót nie
n wykazaanych w dokumentacji kabli,
przewod
dów lub inn
nych urządzeń, usunię
ęcie lub za
abezpieczen
nie ich po uzgodnieniu z organe
em do
którego kompetenccji należy uttrzymanie u
urządzeń lub
b nadzór na
ad nimi.
2. Zapleczze dla potrrzeb Wykon
nawcy
7.8.2
Zagospodarow
wanie terenu
u budowy p
powinno być
ć wykonane
e zgodnie z Rozporząd
dzeniem Ministra
uktury z dniia 6 lutego 2003
2
r w sp
prawie bezp
pieczeństwa
a i higieny ppracy podcz
zas wykonyywania
Infrastru
robót bu
udowlanych
h (Dz. U. nr 47 poz. 40 1).
owinien mieć zapewnio
one przez Zamawiające
ego:
Wykkonawca po
 o
odpowiedniie dojazdy na plac bud
dowy i na terenie
t
do poszczególn
p
nych obiekttów oraz miejsca
m
postojowe na
n terenie budowy,
b
 o
otrzymanie dokumenta
acji projekto
owej oraz in
nnych dokum
mentów, w ttym:
wolenia na wykonywan
nie robót,
o zezw
o inwe
entaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze
o
prowadzonycch robót elektrycznych.
Wykkonawca powinien
p
prrzygotować na własn
ny koszt obiekt tymczzasowy z przeznacze
eniem
na magazynek pod
dręczny do składowani
s
a przewodó
ów i osprzęttu elektryczznego na cz
zas budowy.
Wykkonawca je
est zobowią
ązany do za
apewnienia
a i utrzymania bezpiecczeństwa na
n placu bu
udowy
przez ca
ały okres re
ealizacji zam
mówienia, a
aż do zakończenia i odb
bioru końcoowego robót.
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Zasilanie placu
u budowy w energię ele
ektryczną n
3. Ogrodzzenia
7.8.3
W ccelu ochronyy mienia zn
najdującego
o się na pla
publiczn
nego oraz osób zatru
udnionych n
na placu b
dostarczzyć tymcza
asowe urząd
dzenia zab
bezpieczając
obsługę
ę oraz stały nadzór.
Jeślli terenu budowy
b
nie można o grodzić, na
ostrzega
awczych, a w razie pottrzeby zape
ewnić stały
Wszzystkie zna
aki, zapory
y i urządzzenia zabe
Zamawiającego przzed ich usta
awieniem.
7.9. Prace tow
warzyszące i roboty ty
ymczasowe
Wykonawcyy należą następujące p
prace towar
Do W
 zzabezpieczzenie placu budowy w zzakresie nie
 w
wyznaczenie osoby odpowiedzia
o
alnej za po
w
wszystkie warunki
w
bhp
p i poprawno
ości połącze
 przygotowa
anie doku
umentów koniecznyc
a
administraccyjnych i wn
niosków o d opuszczeni
 zzapewnieniie gwaranc
cji (materiałły i robociz
o
ogólnych, w tym gwara
ancji z tytułu
u dostawy, j
 inwentaryza
acja powyko
onawcza w oparciu o f
7.10
0. Roboty ziemne
z
Prze
ed przystą
ąpieniem do wykonyw
wania wyk
zgodnośści rzędnycch terenu z danymi za
awartymi w
robót ziiemnych po
owinna być dobrana do
o głębokoś
wych.
gruntow
Rob
boty ziemne
e należy wykonywać
w
w taki spo
istniejąccego uzbro
ojenia tere
enu (nawe
et kosztem
krzyżow
wań/zbliżeń należy wyk
konywać ręccznie.
Wykkop rowu po
od kabel po
owinien byćć zgodny z
nadzoru
ującej. Wyd
dobyty grunt powinien
n być skła
powinnyy być wyko
onane w sp
posób zape
ewniający i
przed zzalaniem wodą
w
z opa
adów atmo
osferycznyc
spadkie
em umożliwiającym łatw
wy odpływ w
wody poza
1. Sposób układania kabla
7.11
Kab
bel powinien
n być układany w spossób wyklucz
rozciąga
anie itp. Temperatura otoczenia p
przy układa
należy zzginać jedyynie w wypadkach kon
n
mniejszzy od 10-kro
otnej średnic
cy zewnętrz
Kab
bel należy układać po trasie wytyc
linią faliistą z zapassem 3 % (w
w celu skom
zostawić odpowied
dni zapas (co
( najmnie
zawiera
ające takie dane
d
jak:
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 o
oznaczenie
e linii kablow
wej: typ kab la, przekrój, napięcie, numer ewiddencyjny,
 o
oznaczenie
e użytkownik
ka,
 rok ułożenia
a,
YKY 4x10 0,6/1
0
kV, prrzyłącze pla
ac zabaw, 2013.
np. Y
Opa
aski kablow
we wykonać
ć w formie
e opasek z tworzywa
a sztuczneggo, napisy wykonać przez
tłoczeniie na gorąco
o.
Kab
bel należy układać na
a głębokośści 0,7 m na warstw
wie piasku o grubośc
ci 10 cm. Przed
zasypaniem, kab
bel zgłosić
ć do odbi oru techn
nicznego oraz
o
wyko nać pomia
ary geode
ezyjne
powyko
onawcze. Ułożony
U
kab
bel należy p
przysypać warstwą
w
piasku o gruboości 10 cm i warstwą gruntu
g
rodzime
ego o grub
bości 15 cm.
c
Trasa kablowa powinna
p
by
yć na całejj długości oznaczona
a folią
z tworzywa sztuczznego o trw
wałym niebi eskim kolo
orze. Odległłość folii odd kabli pow
winna wynossić co
najmnie
ej 25 cm a jej krawęd
dzie powinn
ny wystawa
ać co najmniej 15 cm poza zew
wnętrzną kra
awędź
kabla. G
Grubość foliii powinna wynosić,
w
co najmniej 0,4 mm.
Pozzostałą częśść wykopu należy wyp
pełnić grunttem rodzim
mym, bez zaanieczyszcz
zeń (np. da
arniny,
korzeni,, odpadków
w). Zasypan
nie należy w
wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęsszczać
ubijakam
mi ręcznym
mi lub zagęs
szczarką w
wibracyjną. Wskaźnik
W
zagęszczen
z
nia gruntu powinien
p
wyynosić
0,95 we
edług BN-77
7/8931-12. Zagęszcze
enie należy wykonywać w taki spposób, aby nie spowod
dować
uszkodzzeń kabla. Nadmiar grruntu z wykkopu, pozostający po zasypaniu kabla, nale
eży rozplan
ntować
w pobliżżu lub odwiieźć na wsk
kazane mie
ejsce. Po za
akończeniu prac należży przywróc
cić istniejącyy stan
terenu.
7.12
2. Skrzyżow
wania i zb
bliżenia ka
abla z istn
niejącym uzbrojenie
u
m podziem
mnym i in
nnymi
obiektam
mi
Skrzzyżowania i zbliżenia kabla z istn
niejącym uz
zbrojeniem podziemnyym należy wykonać
w
zg
godnie
z normą
ą N-SEP-E 004 „Elektroenergetycczne i sygna
alizacyjne lin
nie kablowee. Projektow
wanie i budo
owa.”.
kabel
Wu
uzasadnionyych przypad
dkach gdy w
wymagane normą odle
egłości nie m
mogą być zachowane,
z
należy p
prowadzić w rurach oc
chronnych z tworzyw sztucznych np. prod. A
Arot. Zaleca się stoso
owanie
rur ochrronnych o średnicy
ś
wew
wnętrznej n
nie mniejsze
ej niż 1,5 średnicy zew
wnętrznej kabla.
Ruryy ochronn
ne muszą wychodzićć co najmniej 50 cm z kaażdej stro
ony wjazdu
u lub
krzyżow
wanego/zbliżżanego urządzenia
u
nego. Powinny byyć zabezp
pieczone przed
podziemn
przedosstawaniem się do ich wnętrza w
wody i zamu
uleniem. Na
ależy oznakkować miejjsce ich uło
ożenia
(począte
ek, koniec)..
7.13
3. Układ sie
eci i przyjęty sposób ochrony przeciwpora
p
ażeniowej
Wp
projektowanej instalacji odbiorczej przyjęto sy
ystem sieci zasilającej T
TN-C-S.
Och
hrona podsstawowa przed
p
porażżeniem prądem elek
ktrycznym realizowana będzie przez
zastoso
owanie izollowania cz
zęści czyn nych oraz obudów o odpowieednim stop
pniu szcze
elności
(co najm
mniej IP 2X)).
Jako
o dodatkow
wą ochronę
ę przed do
otykiem po
ośrednim prrojektuje siię samoczy
ynne wyłącczenie
zasilania. Samocczynne wy
yłączenie zapewnion
ne będzie przez zzastosowan
nie wyłączzników
samoczzynnych (wyyłączniki nadprądowe)..
Jako
o uzupełnie
enie ochro
ony podsta wowej przed dotykie
em bezpośrrednim zas
stosowane będą
wyłączn
niki różnicow
woprądowe o prądzie rróżnicowym
m ∆I = 30 mA
A i charakteerystyce A.
Pod
dział przew
wodu ochrronno-neutra
alnego PE
EN na prrzewody N i PE należy
n
wykonać
w proje
ektowanej szafce
s
przy
yłączeniowe
ej 0,4kV. Miejsce
M
podz
ziału należyy uziemić, łącząc je taśmą
t
FeZn
30x4
z
uziom
mem
szp
pilkowym
z
prętó
ów
staloowych
pomiedziow
p
wanych
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¾” np. GALMAR. Wartość rezystancji
r
uziemienia
a musi wyn
nosić Ruz≤≤10Ω i nale
eży ją spra
awdzić
miaru potwie
erdzić proto
okołem.
wykonując pomiar. Wynik pom
4. Przygoto
owanie koń
ńców żył i łłączenie ka
abli/przewo
odów
7.14
Kab
ble i przewo
ody elektry
yczne należży łączyć z osprzętem
m tylko przzeznaczony
ymi do tego
o celu
zaciskami. Nie wo
olno stosow
wać połączzeń skręcanych. Kable i przewoody muszą
ą być swob
bodnie
ułożone
e i nie mogą
ą być narażone na nacciągi i dodattkowe naprę
ężenia. Poddłączenia ka
abla do zaccisków
złącza kablowego i szafki prrzyłączeniow
wej można dokonać po
p wykonanniu pomiaró
ów stanu izzolacji
oraz po pozytywnyym wyniku prób
p
napięc iowych.
Do danego za
acisku należ
ży przełączzać żyły o rodzaju wy
ykonania, pprzekroju i liczbie do jakich
u stosowania zacisków
w, do któryych żyły są
ą przyłączane za
zacisk jjest dostossowany. W przypadku
pomocą
ą oczek, pomiędzy oc
czkiem, a nakrętką oraz
o
pomię
ędzy oczkam
mi powinny
y znajdowa
ać się
podkład
dki metalow
we, zabezpie
eczone prze
ed korozją w sposób um
możliwiająccy przepływ prądu.
Zdejjmowanie izzolacji i czy
yszczenie żżył nie moż
że powodow
wać uszkoddzeń mecha
anicznych. Końce
K
kabli i przewodów
w miedzianych z żyyłami wielo
odrutowymi (linki) poowinny być
ć zabezpieczone
zapraso
owanymi tulejkami.

8. Kontrola ja
akości
Cele
em kontroli jest stwierd
dzenie osiąg
gniecia zało
ożonej jakoś
ści wykonyw
wanych robót.
nia dotyczą
ące jakości materiałów
w
8.1. Wymagan
m
w
8.1.1. Jakość materiałów
ą wyłącznie urządzenia
a nowe, najllepszej jako
ości, o ogólnnie znanej marce
m
orazz łatwo
Użyywane będą
zastępo
owalne urzą
ądzeniami produkcji
p
lokkalnej, możlliwymi do zrrealizowaniaa w krótkim
m czasie.
Materiały, elem
menty lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowie
eniom zaw
wartym
mentach ko
ontraktowyc
ch, jak równ
nież w zamó
ówieniach. Jeśli stanow
owią przedm
miot norm, muszą
m
w dokum
posiada
ać atesty.
Wszzystkie urzą
ądzenia mu
uszą posiad
dać oznacz
zenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień,
o
przyjętyy w zależnośści od ryzyk
ka istniejące
ego w miejs
scach, w któ
órych zostaaną one zain
nstalowane.
2. Urządze
enia, osprzę
ęt, aparaty elektryczn
ne, kable i przewody
p
8.1.2
Insta
alowana ap
paratura mu
usi spełniaćć wymaganiia odpowied
dnich norm określający
ych szczegółowe
wymaga
ania w za
akresie bad
dań, cecho
owania, bud
dowy, prób
b trwałościi i prób te
ermicznych oraz
bezpiecczeństwa funkcjonalneg
go.
Zasttosowany osprzęt
o
instalacyjny m
musi posiad
dać niezawo
odne i wyttrzymałe ele
ementy styykowe,
charakte
eryzować się
s łatwym, szybkim i b
bezpiecznym montaże
em, spełniaćć wymagan
nia polskich norm
oraz posiadać znakk CE.
AGA: Obow
wiązek ozna
akowania zn
nakiem CE nie dotyczy
y gniazd wtyyczkowych i wtyczek.
UWA
nia dotyczą
ące jakości dostaw
8.2. Wymagan
d
8.2.1. Wybór dostaw
ed przystąp
pieniem do prac, Wykkonawca prrzedstawi do
d aprobatyy kompletną
ą listę urzą
ądzeń,
Prze
które za
astosuje do wykonawsttwa.

www
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Wykkonawca po
od nieg
go wymaga
jakościo
owo lub este
W zzależności o
lub mon
ntaży prow
względu
u na:
 ich zgodnoś
 ich uruchom
 ich połącze
bki niewielk
Prób
Będą on
ne służyły ja
Wykkonawca nie
próbka lub odpowia
8.2.2
2. Jakość d
Po dostarczen
ustaleniia stanu w m
Pow
winno się z
a w szcczególności,
 nie ma ślad
 powłoki ma
 urządzenia
 w
wszystkie
Jeśl
reklama
8.3.
8.3.
Jako
względn
Cało
 s
z
 c
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w
wykonanie podsypki i zasypki
z
piasskowej,
ułożenia ka
abla zgodnie
e z przepisa
ami, specyfiikacją techn
niczną i dokkumentacją projektową
ą,
prawidłowo
ość montażu
u osprzętu kkablowego,
prawidłowo
ość posadow
wienia szafkki przyłącze
eniowej,
prawidłowo
ość łączeń,
zzabezpieczzenia kabla przed uszko
odzeniami mechaniczn
m
nymi.

2. Odbiory
y częściowe
e
8.3.2
Odb
biorem częśściowym mo
oże być ob
bjęta część obiektu lub
b instalacji stanowiąca
a etapową całość
c
jak równ
nież elementy obiektu przewidzia
ane do zakrrycia w celu
u sprawdze nia jakości wykonania
a robót
oraz dokonania ich
h obmiaru.
Odb
biór tych robót
r
powinien być przeprowad
dzony kom
misyjnie w obecności przedstaw
wiciela
Zamawiającego.
Odb
biór robót zanikającyc
z
ch i ulegają
ących zakry
yciu będzie
e dokonanyy w czasie umożliwia
ającym
wykona
anie ewentualnych kore
ekt i popraw
wek, bez kon
nieczności hamowania
h
a ogólnego postępu rob
bót.
Z do
okonanego odbioru na
ależy spisa
ać protokół,, w którym powinny bbyć wymien
nione ewenttualne
wykryte
e wady (uste
erki) oraz ok
kreślone terrminy ich us
sunięcia.
biorowi częśściowemu podlegają
p
w szczególno
ości:
Odb
 linia kablow
wa od ZKP do
d szafki prrzyłączeniow
wej 0,4 kV, sprawdzić nnależy, czy:
o zosttał ułożony prawidłowyy kabel,
o kabe
el został pra
awidłowo ułłożony,
o kabe
el został pra
awidłowo ozznaczony.
8.3.3
3. Rowy ka
ablowe
Po w
wykonaniu rowów pod kable, spra
awdzeniu po
odlegają wy
ymiary poprrzeczne row
wu i zgodno
ość ich
tras z d
dokumentaccja geodez
zyjna. Odch
hyłka trasy rowu od wytyczenia
w
geodezyjne
ego nie po
owinna
przekraczać 0,5 m.
4. Kable i osprzęt
o
kab
blowy
8.3.4
Spra
awdzenie polega
p
na stwierdzeni
s
ymaganiamii norm prze
edmiotowycch lub
u ich zgodności z wy
dokume
entów, wed
dług których
h zostały w
wykonane, na podstaw
wie atestów
w, protokołów odbioru
u albo
innych d
dokumentów
w.
8.3.5. Układan
nie kabli
W cczasie wyko
onywania i po zakońcczeniu robó
ót kablowych należy przeprowad
dzić następ
pujące
pomiaryy:
 g
głębokość zakopania
z
kabla,
k
 g
grubości po
odsypki pias
skowej nad i pod kable
em,
 o
odległości folii
f
ochronn
nej od kabla
a,
 sstopnia zag
gęszczenia gruntu nad kablem i ro
ozplantowan
nie nadmiarru gruntu.
miary należy wykonyw
wać co 10 m budowa
anej linii kablowej, a uuzyskane wyniki
w
mogą być
Pom
uznane za dobre, jeżeli odbieg
gają od zało
ożonych w dokumentacji nie więceej niż 10%.
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8.3.6. Próby, pomiary
p
i badania
b
odb
biorcze
niu montaż
żu instalacjji, a przed
d zgłoszen
niem do oodbioru koń
ńcowego należy
n
Po zakończen
owadzić próby montażo
owe obejmu
ujące badan
nia i pomiarry sprawdzaające. Spraw
wdzanie po
owinno
przepro
być wyykonane przzez osobę wykwalifikkowaną i ko
ompetentną
ą w zakressie sprawdzania. W czasie
c
sprawdzzania i wyykonywania
a prób nalleży zastos
sować środ
dki ostrożnności w ce
elu zapewnienia
bezpiecczeństwa osób
o
i unik
knięcia uszzkodzeń mienia
m
i za
ainstalowaneego wypos
sażenia. Z prób
montażo
owych nale
eży sporząd
dzić protoko
oły. Urządz
zenia i sprz
zęt pomiaroowy muszą posiadać ważne
w
świadecctwa wzorco
owania.
Prze
ed przystąp
pieniem do prób
p
i po od
dłączeniu za
asilania instalacji należży przeprow
wadzić oglę
ędziny,
które m
mają na ce
elu potwierd
dzenie, że zainstalow
wane na sttałe urządzzenia elekttryczne spe
ełniają
wymaga
ania dotyczzące bezpieczeństwa p
podane w od
dpowiednic
ch normach wyrobu, zo
ostały prawidłowo
dobrane
e i zainsta
alowane orraz nie ma
ają widocznych uszko
odzeń wpłyywających na pogorsszenie
bezpiecczeństwa.
W szczególnośści sprawdzić należy:
obecność środków
ś
och
hrony przed
d skutkami działania
d
cie
epła,
 o
 d
dobór przew
wodów do obciążalnoś
o
ści prądowe
ej i spadku napięcia,
n
 istnienie i prawidłowe
p
umieszczen
u
nie odpowie
ednich urząd
dzeń odłączzających,
oznaczenia
a przewodów
w neutralnyych i ochron
nnych,
 o
 umieszczen
nie schematów, tablic o
ostrzegawc
czych i inform
macyjnych,
 o
oznaczenia
a obwodów, zabezpieczzeń, łącznik
ków, zacisków itp.,
 poprawnośćć połączeń przewodów
w,
 d
dostęp do urządzeń,
u
umożliwiająccy wygodną
ą ich obsługę, identyfikaację i konse
erwację.
p
jest niiezgodny z wymagania
ami, to próbbę te i próby poprzedzające,
Gdyy wynik którrejkolwiek próby
o ile m
mogą mieć one wpływ
w na wynikii, należy powtórzyć
p
po
p stwierdzzeniu i usunięciu przyyczyny
niezgod
dności.
8.3.7. Badanie
e linii kablo
owej
Świa
adczenie ob
bejmuje sprrawdzenie l inii kablowe
ej po ułożen
niu, odłączeenie kabla, badanie
b
cią
ągłości
żył robo
oczych i po
owrotnych, pomiar
p
rezyystancji izollacji, próbę napięciowąą izolacji, próbę
p
napię
ęciową
powłoki, podłączen
nie kabla oraz sporządzzenie protokołów z pom
miarów i baadań wraz z oceną.
dania linii ka
ablowej i jejj elementów
w powinny być wykona
ane zgodniie z postanowieniami normy
n
Bad
PN-HD 60364-6:2
2008 Installacje elektrryczne niskiego napiięcia - Czzęść 6: Sp
prawdzanie oraz
niami produccentów kab
bli co do pom
montażowyc
ch badań odbiorczych linii kablow
wych.
zalecen
e szafki prz
zyłączeniow
wej 0,4 kV
8.3.8. Badanie
e są następ
pujące pomiiary i próby::
Dla szafki przyłłączeniowejj wymagane
 kontrola dokręcenia śrrub,
dzenie prób
b funkcjonal nych,
 ssprawdzeniie całości układu oraz przeprowad
 pomiar rezyystancji izolacji obwodó
ów głównyc
ch wraz z ap
paraturą,
 pomiar rezyystancji uzie
emień ochro
onnych,
 ssprawdzeniie w zakresie ochrony od porażeń
ń i ciągłości przewodów
w ochronnyc
ch.
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8.4. Szkolenie
apewni szko
olenie perssonelu eksp
ploatacyjneg
go. Osoby tte muszą być
b przeszkkolone
Wykkonawca za
w zakre
esie użytko
owania i pa
arametryzaccji systemu
u, jak również w zakrresie właśc
ciwej konse
erwacji
sprzętu.
ów eksploa
atacyjnych zostaną do
ołączone komentarze
k
i ilustracje
e z ćwicze
eniami
Do dokumentó
praktyczznymi, zawierające:
 o
opis obsług
gi aparatury i sterowaniia instalacja
ami,
 o
ostrzeżenie
e w zakresie
e zachowan
nia szczególnych środk
ków ostrożnności w czas
sie użytkow
wania,
 bieżące ope
eracje kons
serwacyjne,
 ssymulacja przypadków
w, analiza wypadków
w, prawdop
podobne p rzyczyny i możliwe środki
zzaradcze.
niu Wykona
awca zobo
owiązany jest do przzekazania Zamawiają
ącemu
Po skończonyym szkolen
k
i napraw.
instrukccji obsługi, konserwacji
ykonawcza
8.5. Dokumenttacja powy
ę powykona
awczą stano
owią:
Techniczną dokkumentację
wana po wykonaniu
w
rrobót doku
umentacja projektowa,, uzupełnio
ona niezbędnymi
 zzaktualizow
nowymi i do
odatkowymi rysunkamii,
 sspecyfikacje
e techniczn
ne,
 komplet pro
otokołów pró
ób montażo
owych,
 komplet św
wiadectw jak
kości oraz kkart gwarancyjnych ma
ateriałów, m
maszyn, urzą
ądzeń i apa
aratów
d
dostarczonyych przez Wykonawcę
W
ę wraz ze wskazaniem
w
m producenntów, dostaw
wców i loka
alnych
ssłużb napra
awczych,
 instrukcje eksploatacji
e
wykonane
ej instalacji i zainstalow
wanych urzządzeń, o ile urządze
enia te
o
odbiegają parametram
mi techniczznymi i spo
osobem uż
żytkowania od urządz
zeń powsze
echnie
sstosowanycch,
 potwierdzen
nie zwrotu i rozliczenia
a materiałów
w zdemonto
owanych w przypadku
u przebudow
wy lub
remontu,
 o
oświadczen
nie pisemne
e Wykonaw
wcy stwierdzające wyk
konanie robbót zgodnie z dokumentacją
projektową,, obowiązującymi prze pisami i norrmami,
 protokół przzeszkolenia
a personelu obsługi,
 w
eń
wzglę
wykaz
do
odatkowych
h
urządze
ędnie
czę
ęści
zam
miennych
wanych
przekazyw
Z
Zamawiająccemu.
Praw
wną dokum
mentację pow
wykonawczzą stanowią:
 zzaktualizow
wane dokum
menty praw
wne, włącz
znie z tym
mi, które ppowstały w czasie trrwania
w
wykonawstw
wa,
 protokoły ew
wentualnyc
ch odbiorów
w częściowy
ych,
 koresponde
encję mając
cą istotne zn
naczenie dla prac komisji odbioru końcowego
o,
 inne dokum
menty w zak
kresie zależ nym od cha
arakteru i sp
pecjalności robót.
Skre
eślenia, po
oprawki, uzupełnienia
u
a i adnottacje wpro
owadzone na odbitk
kach opraccowań
projekto
owych powinny być wykonane
w
trrwałą techn
niką graficz
zną, omów
wione oraz podpisane przez
osobę d
dokonującą zapisów wrraz z datą icch dokonan
nia.
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9. Wy
ymagania
a dotyczące prze
edmiaru
9.1. Przedmiarr robót
nni dokładnie przestudiiować całoś
Oferrenci powin
oferty będąc w pełn
ni świadomym całej od
dpowiedzial
Wym
magana jesst wycena każdej po zycji przed
dostawą
ą” lub „poza
a instalacją””.
Cen
ny i wartośćć wstawiane do przed
dmiaru robó
opisanyych w tych pozycjach, włączając koszty i w
razem z wszelkim
mi robotami tymczasow
wymi, prac
okazać się niezbędne oraz zawierać wsszelkie ogól
warte w doku
umentach, na
n których o
oparty jest p
lub zaw

Nakkłady roboccizny, opróc
cz czynnoścci podstawo
roboty i czynności:
 zzapoznanie
e się z dokumentacją p
projektową,
 ttransport sprzętu,
s
materiałów, wyrobów i
w
wbudowania,
 kontrolę sta
anu i jakośc
ci materiałów
w,
 przemieszcczenie sprzę
ętu w obręb
bie stanowis
 montaż, demontaż i prrzestawiania
a rusztowań
 w
wykonywan
nie czynnoś
ści pomocnicczych,
 o
obsługę sprrzętu nie po
osiadająceg
go obsługi e
 cczas na odp
poczynek i inne uzasad
dnione prze
 utrzymanie porządku w miejscu p
pracy,
anie i likwida
ację stanow
wiska821510.98 320.52 432.8652.ol 371.6603 Tm0 Tc0 Tw(p)TjETQB
 przygotowa
 przejście na
a następne stanowisko
 usuwanie wad
w i ustere
ek zawiniony
 udział w przzeprowadza
aniu wewnę
Nakkłady zużyccia materia
ałów Wykon
aktualne
ego Katalog
gu Jednostk
kowych Nor
montażo
owe i wyma
agania okre
eślone w do
ejmują one:
Obe
 ilości mate
eriałów wyn
nikające z
e
elementów lub robót,
 nieuniknion
ne ubytki i odpady
w transporccie,
 materiały po
omocnicze..
ady pracy sprzętu m
Przyyjęte nakła
i maszyyn oraz śrrodków tra
ansportu, w
wynikają
ących z racjonalneg
r
o ich wyk
uwzględ
dniać:
 cczas efektyywnej pracy,
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w.elektromar.eu
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postoje spo
owodowane
e procesem technologic
cznym oraz wynikającee z przestaw
wiania sprzę
ętu,
warunkam i atmosferycznymi, w czasiee których, z uwag
przerwy wywołane
w
gi na
bezpieczeń
ństwo, przep
pisy zabran iają pracy maszyn.
m

owe
Zasttosowane jednostki obliczenio
w Międzzynarodowyym Systemie (SI).

są

takie

me
sam

jak

ookreślone

i

dopuszczone

obót
9.2. Obmiar ro
miar robót będzie określał faktyyczny zakres wykona
anych robóót zgodnie z dokumentacją
Obm
projekto
ową i specyyfikacjami technicznym
t
mi, w jedno
ostkach okrreślonych w wycenion
nym przedm
miarze
robót.
Obm
miaru robótt dokonuje Wykonawcca po pisem
mnym powiadomieniu Zamawiają
ącego o zakresie
obmierzzanych robó
ót i terminie
e obmiaru. Z
Zamawiając
cy będzie powiadomio
p
ony, co najm
mniej 3 dni przed
zamierzzonym terminem dokon
nania obmia
aru.
Jakiikolwiek błąd lub prz
zeoczenie w ilościach podanyc
ch w przeddmiarze ro
obót nie zw
walnia
Wykona
awcy z obow
wiązku ukoń
ńczenia wszzystkich rob
bót.
9.2.1. Zasady określania ilości robó
ót i materia
ałów
Obm
miaru robót dokonuje się z naturry w jednos
stkach okre
eślonych w poszczegó
ólnych pozyycjach
przedmiaru robót.
O ille nie zosttało to wyrraźnie i do
okładnie określone w dokumentaacji przetarrgowej, mie
erzone
powinnyy być tylko
o roboty sta
ałe. Robotyy winny by
yć mierzone
e netto do wymiarów
w pokazanych na
rysunka
ach, bądź poleconych
p
na piśmie
e przez Za
amawiająceg
go, o ile nnie zostało to w konttrakcie
wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczejj.
Dług
gości i odlległości po
omiędzy okkreślonymi punktami skrajnymi
s
bbędą obmiierzane poziomo
wzdłuż linii osiowejj, szerokośc
ci – po prosstej prostopa
adłej do ele
ementu.
Jeże
eli specyfikkacje techniiczne właścciwe dla da
anych robótt nie podająą tego inac
czej, to objętości
będą wyyliczane w m3 - jako długość pom nożona prz
zez średni przekrój.
2. Czas przzeprowadz
zania obmia
arów
9.2.2
Obm
miar wyko
onywanych robót b
będzie prz
zeprowadza
any z cczęstotliwoś
ścią wynikkającą
z harm
monogramu robót i płatności lub w in
nnym czasie uzgodnnionym prz
zez Wykon
nawcę
i Zamaw
wiającego. W szczególności:
 o
obmiary bę
ędą przepro
owadzane przed częś
ściowym lub
b końcowym
m odbiorem
m robót, a także
w przypadkku występow
wania dłużsszych przerw
w w prowad
dzeniu robótt i zmianie Wykonawcy
W
y,
 o
obmiar robó
ót zanikając
cych będzie
e przeprowa
adzany w cz
zasie wykonnywania tyc
ch robót,
 o
obmiar robó
ót ulegający
ych zakryciu
u będzie wy
ykonywany przed ich zzakryciem.
boty pomiarowe do obmiaru
o
orraz nieodzowne oblic
czenia będdą wykonyw
wane w sposób
Rob
zrozumiały i jedno
oznaczny. Obmiary
O
sko
omplikowan
nych powierzchni lub objętości będą
b
uzupełniane
ednimi szkiccami w form
mie uzgodniionej z Zam
mawiającym.
odpowie
3. Jednosttki obmiaru
u
9.2.3
Jedn
nostkami obmiaru
o
wy
ykonanych robót na podstawie
p
dokumentac
d
cji projekto
owej, specyyfikacji
techniczznej i pomia
aru w terenie są:
 m – z dokła
adnością do
o 0,01 jedno
ostki wykona
anych robót
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m2 – z dokładnością do
o 0,01 jedn ostki wykon
nanych robó
ót
m3 – z dokładnością do
o 0,01 jedn ostki wykon
nanych robó
ót
sszt. – z dokkładnością do
d 1 jednosstki wykonan
nych robót
kpl – z dokłładnością do 1 jednosttki wykonan
nych robót
t – z dokład
dnością do 0,001
0
jedno
ostki wykona
anych robót
kg – z dokła
adnością do
o 0,01 jedno
ostki wykon
nanych robó
ót
e
elem. – z do
okładnością
ą do 1 jedno
ostki wykon
nanych robó
ót
pomiar – z dokładnośc
cią do 1 jedn
nostki wyko
onanych rob
bót
o
odcinek – z dokładnoś
ścią do 1 jed
dnostki wyk
konanych ro
obót

O
Odbiór robót
r
bud
dowlany
ych

10.1
1. Odbiór końcowy
k
Odb
biór końcow
wy polega na
n finalnej o
ocenie rzec
czywistego wykonania robót w za
akresie ich ilości,
jakości i wartości.
ed odbiorem
m, Zamawia
ający, dokon
na kontroli wykonania prac. Do teego czasu Wykonawca
W
a musi
Prze
zakończzyć urucho
omienie in
nstalacji, w
wykonać niezbędne próby i pprzygotować
ć dokumentację
z przeprowadzonycch prób.
bioru końcow
wego od Wykonawcy
W
p
iel Zamawiaającego. Może on korzzystać
dokonuje przedstawic
Odb
z opinii komisji w tym celu powołanej,
p
zzłożonej z rzeczoznaw
wców i przeedstawicielii Zamawiają
ącego
oraz kompetentnycch organów.
ed przystą
ąpieniem do
d odbioru
u końcowe
ego Wykon
nawca robbót zobowiiązany jesst do:
Prze
przygoto
owania do
okumentów potrzebnyych do należytej
n
oceny
o
wykkonanych robót będących
przedmiotem odbio
oru:
 zzłożenia pissemnego wniosku o do
okonanie od
dbioru;
 umożliwienia komisji odbioru
o
zapo
oznania się z w/w doku
umentami i przedmiote
em odbioru.
obowiązuje się do ud zielenia nie
ezbędnej pomocy w cczasie prac
c komisji od
dbioru
Wykkonawca zo
w tym zzapewnieniu
u wykwalifik
kowanego p
personelu, narzędzi
n
i urządzeń poomiarowo-ko
ontrolnych w celu
wykona
ania wszystkkich działań
ń i weryfikaccji, które będ
dą mogły by
yć od niegoo zażądane..
Kom
misja odbie
erająca rob
boty dokon
na ich oc
ceny jakościowej na podstawie
e przedłożonych
dokume
entów, wyyników bad
dań i po
omiarów, ocenie
o
wiz
zualnej orraz zgodności wyko
onania
z dokum
mentacją projektową i specyfikacja
s
ami technicznymi.
a zapozna się z realizacją ustaaleń dokon
W ttoku odbiorru końcowe
ego komisja
nanych w trakcie
odbiorów robót za
anikających i podlegajjących zakryciu, zwłaszcza w zaakresie wy
ykonywania robót
uzupełn
niających i robót
r
popraw
wkowych.
Przyy dokonywa
aniu odbioru
u końcoweg
go należy:
 ssprawdzić zgodność wykonanych
w
u
dokumentacjąą projektow
wo–kosztoryysową,
h robót z umową,
w
warunkami technicznymi wykonan
nia, normam
mi i przepisa
ami,
 d
dokonać prrób i odbioru
u instalacji w
włączonej pod
p napięcie
e,
 ssprawdzić kompletnoś
k
ć oraz jakośść wykonan
nych robót i funkcjonow
wanie urząd
dzeń,
 ssprawdzić udokumento
u
owanie jako
ości wykonanych robó
ót (instalacjii) odpowied
dnimi protokkołami
prób monta
ażowych ora
az ewentua
alnymi proto
okołami z ro
ozruchu techhnologiczne
ego, sprawd
dzając
przy tym również
r
wykonanie za
aleceń i us
staleń zawa
artych w prrotokołach prób i odb
biorów
cczęściowycch.
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Z o
odbioru ko
ońcowego powinien być spisa
any protokół podpisaany przez upoważnionych
przedsta
awicieli Zamawiająceg
go i Wykon
nawcy oraz
z osoby bio
orące udziaał w czynnościach od
dbioru.
Protokó
ół powinien zawierać ustalenia
u
po
oczynione w trakcie od
dbioru, stwi erdzone ew
wentualne wady
w
i
usterki o
oraz uzgodnione terminy ich usun
nięcia.
W p
przypadku stwierdzen
nia przez kkomisję, że
e jakość wykonanych
w
h robót w poszczegó
ólnych
elementtach niezna
acznie odbiega od jakkości wyma
aganej i nie
e ma to w
większego wpływu
w
na cechy
eksploa
atacyjne obiektu i na bezpieczeń
ństwo ruchu, wówczas
s komisja ddokona odbioru, doko
onując
odpowie
ednich potrrąceń, przyjmując, iż w
wartość wyk
konanych ro
obót jest poomniejszona w stosun
nku do
wymaga
ań przyjętycch w dokum
mentach kon
ntraktowych
h.
W p
przypadku, gdy wyniki odbioru ko
ońcowego upoważniają
u
ą do przyjęęcia obiektu
u do eksplo
oatacji,
protokół powinien zawierać odnośne
o
ośświadczenie
e Zamawiajjącego lub,, w przypad
dku przeciw
wnym,
odmowę
ę wraz z jej uzasadnieniem.
10.2
2. Przekazzanie do eksploatacji
Obie
ekt (instalaccja) może być
b przejętyy do eksploa
atacji (w po
osiadanie) ppo przekaza
aniu całościi robót
wykona
anych na obiekcie
o
po
o odbiorze końcowym
m i stwierd
dzeniu usunnięcia wad
d i usterekk oraz
wykona
ania zaleceń
ń.
Prze
ekazanie ob
biektu do ek
ksploatacji Z
Zamawiając
cemu (Użyttkownikowi)) nie zwalnia Wykonaw
wcy od
usunięccia ewentua
alnych wad i usterek zgłoszonyc
ch przez Użytkownikaa w okresie
e trwania rę
ękojmi
tj. w okrresie gwara
ancyjnym.
10.3
3. Rękojmiia i gwaran
ncje
Wykkonawca zapewni
z
gwarancje właściwego
o funkcjon
nowania urrządzeń, które
k
dosttarczył
i zainsta
alował, biorąc pod uwa
agę warunkii fizyczne i klimatyczne
e miejsca.
Wszzystkie dosttarczone urrządzenia b
będą nowe i będą posiadać gwarrancję. Gwa
arancja ta będzie
b
obejmow
wać wszysstkie wady, zarówno zzauważalne
e, jak i ukrryte, zastossowanych materiałów,, oraz
wszystkkie wady ko
onstrukcji lu
ub wykonaw
wstwa jak i dobrego fu
unkcjonowaania instalac
cji, zarówno
o jako
całości jjak i poszczzególnych części
c
skład
dowych.
W ttym celu Wykonawca
W
a podejmie
e niezbędne kroki, ab
by uzyskaćć ewentuallne przedłu
użenie
gwaranccji od swoicch dostawcó
ów.
Wykkonawca bę
ędzie odpow
wiedzialny n
mych warun
nkach za w
wszelkie dos
stawy, które
e zleci
na tych sam
swoim p
podwykonaw
wcom.
W przypadku uszkodzen
nia urządzzenia w ok
kresie gwa
arancyjnym Wykonaw
wca (Użytko
ownik)
niezwłocznie zawiadomi wytw
wórcę i prrzedłoży prrotokół z badań
b
i poomiarów wy
ykonanych przed
niem urządzenia do sieci,
s
kartę gwarancyjną oraz op
pis przebieggu awarii i towarzyszzących
włączen
objawów
w. Do czzasu przyb
bycia deleg
gowanego przez wy
ytwórcę (ddostawcę) personelu, albo
upoważżnienia Wyykonawcy (Użytkownik
(
ka) do prz
zeprowadze
enia drobnnych napra
aw we wła
asnym
zakresie
e, nie należży dokonywa
ać żadnych
h napraw.
Wykkonawca zo
obowiązuje się do zasttąpienia, na
aprawy lub wymiany, nna własny koszt,
k
wszyystkich
części lub elementtów uznanyc
ch za wadliw
we, podcza
as okresu gw
warancji.
min usunię
ęcia wad i usterek w ramach
h rękojmi wyznacza Inwestor w porozum
mieniu
Term
z Wyko
onawcą. W przypadku
u niedotrzyymania przez Wykona
awcę robótt zobowiązań wynikajjących
z rękojm
mi Zamawia
ający ma prrawo do sto
osowania ka
ar umownyc
ch i odszkoddowania.
Mają
ą zastoso
owanie ogó
ólne obow
wiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umow
wnych
i odszko
odowań ora
az ewentualne szczegó
ółowe zapisy zawarte w umowie n a wykonanie robót.
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P
Podstaw
wa płatno
ości

11.1
1. Sposób rozliczenia
a robót i prrac tymcza
asowych
Uzn
naje się, że wszelkie ko
oszty związzane z wyko
onaniem pra
ac tymczassowych i tow
warzyszących nie
podlega
ają odrębne
ej zapłacie i są uwzględ
dnione prze
ez Wykonaw
wcę w cenacch jednostk
kowych robó
ót.
2. Sposób rozliczenia
a przedmio
otu zamówienia
11.2
Pod
dstawę płatn
ności stanow
wi komplet w
ch robót i po
omiarów pow
wykonawcz
zych.
wykonanyc

12.

D
Dokumenty odniesienia, normy i przepisy
y

12.1
1. Dokume
enty odnies
sienia
12.1
1.1. Skład dokumenta
d
acji przetarrgowej
Dokkumentacja przetargow
wa w zakressie instalacji elektryczny
ych zawieraa następują
ące dokume
enty:
 przedmiary robót;
 sspecyfikacja
a techniczn
na;
 o
opisy techn
niczne,
 kompletna dokumentacja projekto
owa z opise
em technicz
znym, planeem, rysunka
ami i schem
matami
w
wraz ze wszystkimi wy
ymaganymi opiniami i uzgodnienia
u
ami.
2. Normy i przepisy
12.2
Wykkonawca ma
m obowiąz
zek znać i przestrze
egać wszys
stkie ustaw
wy i rozporządzenia władz
centraln
nych, zarząd
dzenia wład
dz lokalnych
h, inne prze
episy, instrukcje oraz w
wytyczne, kttóre w jakiko
olwiek
sposób są związan
ne z realizac
cją robót lub
b mogą wpłływać na sp
posób prowaadzenia rob
bót.
wać w aktua
alnie obowiązującej we
ersji):
Przyywołane normy (stosow
 W
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 6
60364 Instalacje elektry
yczne w obiiektach bud
dowlanych.
 PN-HD 603
364-4-41:20
009 Instalaccje elektryc
czne niskieg
go napięciaa. Część 4--41: Ochron
na dla
zzapewnieniia bezpiecze
eństwa. Occhrona przed porażenie
em elektryczznym.
 PN-HD 603
364-5-523:2
2001 Instala
acje elektry
yczne w ob
biektach buddowlanych. Dobór i montaż
m
w
wyposażenia elektrycz
znego. Obciiążalność prądowa długotrwała prrzewodów.
 PN-HD 603
364-5-54:20
010 Instalaccje elektrycz
zne niskiego
o napięcia. Część 5-54
4: Dobór i montaż
m
w
wyposażenia elektrycznego. U
Uziemienia, przewody
y ochronnne i prze
ewody połłączeń
o
ochronnych
h.
 S
SEP-E-004
4. Elektroene
ergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
k
Prrojektowanie i budowa.
 PN-90/E-93
3002 Wyłąc
czniki nadprrądowe do instalacji do
omowych eleektrycznych
h podobnycch.
 PN-91/E-06
opikowe nis
6160/10 Bez
zpieczniki to
skonapięcio
owe. Ogólnee wymagania i badania
a.
 PN-EN 605
529 : 2003 Stopnie
S
och
hrony zapew
wniane prze
ez obudowy (kod IP).
 PN-IEC 604
439 Rozdzie
elnice i sterrownice nisk
konapięciow
we.
Przyywołane przzepisy urzęd
dowe (stoso
ować w aktualnie obow
wiązującej w
wersji):


Ustawa Pra
awo Budow
wlane z dnia
a 7 lipca 19
994 r. (Dz. U.
U 1994 nr 89 poz. 414 z późniejjszymi
zzmianami).
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Rozporządzzenie Minis
stra Infrasttruktury z dnia
d
12 kw
wietnia 20002 r. w sp
prawie waru
unków
ttechnicznycch, jakim po
owinny odp
powiadać bu
udynki i ich
h usytuowannie (Dz. U. 2002 nr 75
5 poz.
6
690 z późniejszymi).
Morskiej z dnia 25 kw
stra Transpo
ortu, Budow
wnictwa i Gospodarki
G
wietnia
Rozporządzzenie Minis
2
2012 r. w sprawie szczegółowe
s
ego zakres
su i formy projektu bbudowlaneg
go (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 46
62).
Rozporządzzenie (WE)) nr 2195/2
2002 Parlamentu Euro
opejskiego i Rady z dnia 5 listo
opada
2
2002 r. w sprawie
s
Ws
spólnego S
Słownika Za
amówień (C
CPV) (Dz. U
U. L 340 z dnia 16 grrudnia
2
2002 r. z pó
óźniejszymi zmianami)).
Ustawa z dnia 29 stycz
znia 2004 rr. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 200
04 nr 19 pozz. 177
z późniejszymi zmiana
ami).
stra Spraw Wewnętrz
znych i Adm
ministracji z dnia 16 czerwca 2003
2
r
Rozporządzzenie Minis
w sprawie ochrony
o
prz
zeciwpożaro
owej budynk
ków, innych
h obiektów bbudowlanyc
ch i terenów
w.
Rozporządzzenie Minis
stra Gospod
darki, Prac
cy i Polityki Społeczneej z dnia 12 marca 20
003 r.
w sprawie zasadniczyc
z
ch wymaga ń dla sprzętu elektrycz
znego.
Rozporządzzenie Minis
stra Infrastrruktury z dnia
d
2 kwie
etnia 2003 r. w spraw
wie dokonyywania
o
oceny zgo
odności apa
aratury z zasadniczy
ymi wymag
ganiami dootyczącymi kompatybiilności
e
elektromagnetycznej oraz
o
sposob
bu jej oznak
kowania.
Ustawa Pra
awo ochrony
y środowiskka z dnia 27
7 kwietnia 2001
2
r.
Rozporządzzenie Rady
y Ministrów z dnia 24 września 2002
2
r w ssprawie określenia rod
dzajów
przedsięwzzięć mogący
ych znaczącco oddziały
ywać na śro
odowisko orraz szczegó
ółowych kryyteriów
zzwiązanych
h z kwalifik
kowaniem p
przedsięwzięć do sporrządzania rraportu o oddziaływan
o
niu na
śśrodowisko
o.
Rozporządzzenie Minis
stra Środow
wiska z dn
nia 29 lipca
a 2004 r. w sprawie dopuszcza
alnych
poziomów hałasu
h
w śrrodowisku.
Rozporządzzenie Minis
stra Infrasttruktury z dnia 26 cz
zerwca 20002 r. w sp
prawie dzie
ennika
budowy, montażu
m
i rozbiórki,
r
ttablicy informacyjnej oraz ogłosszenia zaw
wierającego dane
d
dotyczące bezpieczeń
b
stwa pracy i ochrony zdrowia.
z
Rozporząd
dzenie Ministra Infrasttruktury z dnia
d
6 luteg
go 2003 r. w sprawie bezpiecze
eństwa
i higieny pra
acy podcza
as wykonyw
wania robót budowlanyc
b
ch.
Dyrektywa Rady Wspólnot
W
E
Europejskich nr 73/23/EEC (zz uwzględ
dnieniem zmian
w
wprowadzo
onych dyrektywą nr 93/68/EEC) dotycząc
ca harmoniizacji przepisów praw
wnych
państw czło
onkowskich
h odnoszącyych się do sprzętu ele
ektrycznegoo przeznacz
zonego do użytku
u
w pewnych granicach napięcia.
W
E
Europejskich
h nr 89/3
336/EEC ((z uwzględ
dnieniem zmian
Dyrektywa Rady Wspólnot
w
wprowadzo
onych dyrek
ktywami nr 91/263/EE
EC, 92/31/E
EEC i 93/688/EEC) w sprawie
s
zblliżenia
przepisów
prawny
ych
pań
ństw
człłonkowskich
h
dotycczących
kompatybiilności
e
elektromagnetycznej.

przypadku wprowadze
w
nia nowych
h przepisów
w i norm obowiązującyych przed datą
d
odbioru
u prac
Wp
Wykona
awca, przed
d dalszym kontynuowa
aniem prac
c poinformuje o tym faakcie Inwes
stora i przyg
gotuje
kosztoryys dotyczący przystos
sowania insstalacji do nowych prrzepisów, o ile to prz
zystosowanie ma
wpływ n
na cenę wykkonania instalacji.

