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I. CZĘŚĆ OPISOWA.
do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
na potrzeby rozbudowy drogi gminnej Nr 103839B
- ul. Wojska Polskiego w Sokółce -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
♦ zlecenie firmy ZRI DROMOBUD, Wojciech Borzuchowski
03-454 Warszawa, ul. Namysłowska2A/74 z dnia 25.01.2016r.;
♦ wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
♦ uzgodnienia międzybranżowe;
♦ obowiązujące normy i przepisy;
♦ wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR
Inwestorem jest Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji objęto rozwiązania techniczne budowy
sieci kanalizacji deszczowej, wchodzącej w zakres rozbudowy drogi gminnej Nr 103839B, jaką jest ul.
Wojska Polskiego w Sokółce.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
4.1 Istniejące zainwestowanie terenu.
Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach administracyjnych miejscowości
Sokółka. Okoliczna zabudowę stanowi budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne oraz usługowe. Na
obszarze objętym przebudową układu komunikacyjnego istnieje następujące uzbrojenie infrastruktury
technicznej:
• sieć energetyczna doziemna i napowietrzna,
• sieć telekomunikacyjna doziemna,
• sieć cieplna kanałowa,
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacji sanitarnej,
• sieć kanalizacji opadowej,
Na pas drogowy ulicy Wojska Polskiego składa się jezdnia, wykonana częściowo z asfaltu,
częściowo z betonu wylewanego, kostki „polbruk” oraz płyt chodnikowych 50*50cm, a także chodniki
i parkingi wykonane z kostki „polbruk”, betonu wylewanego oraz płyt chodnikowych 50*50cm i
35*35cm. Cała powyżej wyszczególniona infrastruktura drogowa jest w stanie znacznego zużycia.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.
5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Teren objęty przedmiotowym opracowaniem, na przeważającej długości ul. Wojska Polskiego
posiada uzbrojenie w sieć kanalizacji deszczowej z szeregiem istniejących wpustów ulicznych.
W obrębie przebudowywanego systemu drogowego projekt zakłada odwodnienie terenu pasa
jezdnego wraz z przyległym obustronnym chodnikiem oraz parkingami w oparciu o przykrawężnikowe
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wpusty drogowe (istniejące wpusty przewidziane są do likwidacji), zespolone za pośrednictwem
przykanalików ze studniami rewizyjnymi, ulokowanymi na istniejącej sieci grawitacyjnej.
Uzupełnieniem istniejącej sieci opadowej jest projektowany odcinek sieci w obrębie
skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Kołłątaja, zespolony z istniejącym kanałem, będącym
odbiornikiem wód deszczowych z terenu fragmentu ul. Wojska Polskiego. Projektowany kolektor
kanalizacji deszczowej zlokalizowano w pasie chodnika ulicznego.

5.2. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
Projektuje się główny odcinek kanału ulicznego grawitacyjnego o długości ok. 8,70 m.b. w
oparciu o system rur i kształtek PVC Dn 0,20m, klasy S (SDR 34, SN8) łączonych w kielichach rur
pomocą uszczelek gumowych dwuwargowych. W miejscach włączenia przykanalików od wpustów
deszczowych projektuje się studzienkę inspekcyjną betonową Dn 1,2 m. Odprowadzenie wód
deszczowych z terenu drogi realizowane będzie za pośrednictwem projektowanych żeliwnych wpustów
deszczowych ulicznych płaskich klasy D400. Wpusty obsadzić na studzienkach osadnikowych z rur
betonowych WIPRO (PN-EN 1916:2005) Dn 0,5m, z syfonem i połączyć rurami PVC klasy SN8 Dn
0,16m z projektowaną i istniejącymi studniami betonowymi Dn 1,2m. W przedmiotowym zadaniu
przewiduje się wykonanie 9 kpl. wpustów drogowych wraz z przykanalikami.

5.3. Rewizyjne studnie kanalizacyjne.
Jako elementy inspekcyjne sieci kanalizacji deszczowej projektuje się studnie dwóch typów:
1/ Studnia tworzywowa (D1), wykonana z prefabrykowanych elementów tworzyw sztucznych
oraz z żeliwa (pokrywa). Elementami studni są:
• rura tworzywowa karbowana Dn 0,425 m zaślepiona dennicą – L=2,0 m,
• pokrywa żeliwna klasy A15,
2/ Studnia betonowa (D2), wykonana z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu
C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu
wodoszczelności W10. Kręgi o średnicy Dn 1,2 m (wg KB1-38.4.3/1/-73) wys. 0,6 m, łączone na
uszczelkę gumową, wyposażone w stopnie złazowe, żeliwne (PN-EN 13101:2004) w odstępach 30 cm
w pionie i poziomie. Studnię zwieńczyć płytą nastudzienną Dn 1,4 m (wg KB1-38.4.3/1/-72). Podstawę
studni wykonać jako prefabrykowaną w wersji z kinetą monolityczną z betonu C40/50. Końcowe
wyrównanie wysokości studni należy wykonać z zastosowaniem betonowych pierścieni dystansowych
klasy C40/50 i zakończyć włazem (wypełnienie betonowe) klasy C250 – Dn 0,6 m (25 T) z ryglem
zabezpieczającym, obsadzonym na korpusie żeliwnym o wysokości 140 mm, grupa IV (wg PN-EN
124:2000). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne studni zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą
bityzolu 2R + Pg. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wokół studni wynosi 98-100% wg skali
Proktora.

5.4. Wpusty deszczowe.
Wody opadowe z drogi spływać będą powierzchniowo poprzez typowe żeliwne płaskie wpusty
drogowe z kratą żeliwną klasy D 400 z zawiasem i ryglem, osadzone na rurze betonowej Dn 0,5 m z
osadnikiem frakcji mineralnej h = 0,50 m.
Celem odciążenia korpusu rury osadczej i przeniesienia obciążeń ruchu drogowego
bezpośrednio na podbudowę jezdni, wpust obsadzić na pierścieniu odciążającym betonowym z betonu
klasy C40/50, o średnicy Dz/Dw – 1,0/0,7 m.
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5.5. Zakres elementów sieci kanalizacji deszczowej.
a/ rury i kształtki:
- rury PVC klasy SN 8 Dn 0,16 m
- rury PVC klasy SN 8 Dn 0,20 m
- tuleja ochronna Dn 0,16 m
- tuleja ochronna Dn 0,20 m
- trójnik równoprzelotowy „do przepadu” PVC Dn 0,16 m
- trójnik równoprzelotowy „do przepadu” PVC Dn 0,20 m
- kolano „do przepadu” PVC Dn 0,16 m
- kolano „do przepadu” PVC Dn 0,20 m
- wkładka „in situ” Dn 0,16 m
b/ studnie rewizyjne betonowe:
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1,2 m /kineta monolityczna/
+ właz żeliwny klasy D 400
c/ studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m:
- rura tworzywowa karbowana Dn 0,425 m zaślepiona dennicą – L=2,0 m,
- pokrywa żeliwna klasy A15,
d/ wpusty deszczowe betonowe Dn 0,5 m:
- studnie osadnikowe z rur betonowych Dn 0,5 m (L=2,0m)
- wpust żeliwny płaski, klasy D 400 + pierścień odciążający

- 65,5 m;
- 10,5 m;
- szt. 10;
- szt. 1;
- szt. 6;
- szt. 1;
- szt. 6;
- szt. 1;
- szt. 11;

- kpl. 1;
- kpl. 1;
- szt. 1;
- szt. 1;
- kpl. 9;
- szt. 9;
- szt. 9;

5.6. Wytyczne wykonywania wykopów kanału deszczowego.
Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym na odkład.
Zakłada się wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony za pomocą prefabrykowanych
obudów płytowych systemów obudów szalunkowych. Dodatkowo zakłada się wymianę gruntu
przeznaczoną na podsypkę i obsypkę rurociągu. Przyjęto wywóz nadmiaru urobku w miejsce
składowania (na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu na podsypkę i obsypkę założono z odległości 5 km. Na
odcinkach gdzie występuje skrzyżowanie lub zbliżenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty
prowadzić ręcznie. Istniejące uzbrojenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na przewody doziemne
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, krzyżujące się z projektowanym wodociągiem nałożyć
przepusty dwudzielne typu „AROT”.
UWAGA: W przedmiarowaniu robót ziemnych pod kolektory deszczowe nie ujęto wykopu i
wywozu gruntu pod konstrukcję drogi w rejonie posadowienia powyższego. Roboty te uwzględniono
w przedmiarze robót drogowych.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektów na sieciach.
Przed rozpoczęciem robót, teren winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Wykopy wykonywać mechanicznie do głębokości 10 cm nad dno projektowanego wykopu. Pozostałe
roboty, wraz z wyrównaniem i ukształtowaniem dna pod rurociąg, wykonać ręcznie. W przypadku
ewentualnego "przekopania" wykopu, należy na tym odcinku wykonać podsypkę z zagęszczonego
piasku. Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Poszczególne realizowane etapy
należy zasypywać rodzimym gruntem sypkim lub pospółką i zagęścić. Wykopy poszczególnych,
zrealizowanych etapów – po odbiorze robót instalacyjnych i budowlanych - należy zasypać zgodnie z
normą BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokości 0,3 m nad wierzch rur (zagęszczając ręcznie).
P.W. sieci kanalizacji deszczowej na
rozbudowy drogi gminnej Nr 103839B
- ul. Wojska Polskiego w Sokółce -

02.02.2016

ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski
03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74

Str. 5

Resztę zasypki - do rzędnych projektowanych - może stanowić rodzimy grunt sypki (w przypadku
dostępności), bez kamieni i korzeni oraz części organicznych.
Zagęszczenie to wykonywać mechanicznie, warstwami, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
Proctora (SP) = 98 ÷ 100 %. Wykopy zasypywać zgodnie z normą BN-72/8932-01.

7. PRÓBY I ODBIORY.
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu
i podłoża);
- roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność z dokumentacją;
- roboty ziemne – zasypanie, zagęszczenie;
Wykonana sieć musi zostać dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej jak, włazy żeliwne, kraty
wpustów drogowych, itp.

8. UWAGI KOŃCOWE.
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych" Tom I i II oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i
przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP. Zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat
na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

OPRACOWALI:
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CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu wykonawczego przebudowy przyłącza wodociągowego
na potrzeby rozbudowy drogi gminnej Nr 103839B
- ul. Wojska Polskiego w Sokółce -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
♦ zlecenie firmy ZRI DROMOBUD, Wojciech Borzuchowski
03-454 Warszawa, ul. Namysłowska2A/74 z dnia 25.01.2016r.;
♦ wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
♦ uzgodnienia międzybranżowe;
♦ obowiązujące normy i przepisy;
♦ wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR
Inwestorem jest Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji objęto rozwiązania techniczne przebudowy
przyłącza wodociągowego, wchodzącej w zakres rozbudowy drogi gminnej Nr 103839B, jaką jest ul.
Wojska Polskiego w Sokółce.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.
4.1. Przyłącze wodociągowe do posesji.
Na odcinku pomiędzy punktami „1”-„1d”-„1e” należy zdemontować istniejące przyłącze,
wykonane z rur stalowych ocynkowanych o średnicy φ40mm.
Projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci żeliwnej Dn 200,
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Bohaterów Monte Cassino w Sokółce.
Włączenie do wodociągu zrealizować w węźle „1”, z zastosowaniem uniwersalnej opaski do
nawiercania (do rur żeliwnych) z odejściem gwintowanym Dn 200/2”. Projektowane przyłącze odciąć
żeliwną epoksydowaną zasuwą poziomą 1,1/2”, z gwintem zewnętrznym 2”, do obsadzenia w opasce oraz
złącza ISO do rur PE Dn 40 mm, do którego należy włączyć projektowany „wspólny” odcinek przyłącza do
posesji nr 3084/1 i 1965. Na wrzecionie zasuwy zamontować obudowę teleskopową (1050-1750) oraz
skrzynkę uliczną do zasuw.
W węźle „1a”, na bazie trójnika równoprzelotowego bosego (do zgrzewania) PE Dn 40/40/40mm
projektuje się odgałęzienie na dwa osobne przyłącza. Projektowane odgałęzienia odciąć żeliwną
epoksydowaną zasuwą poziomą 1,1/2” z króćcami do zgrzewania PE Dn 40mm i połączyć mufami
elektrooporowymi PE Dn 40mm z bosymi końcami projektowanych przyłączy. Na wrzecionie zasuw
zamontować obudowy teleskopowe (1050-1750) oraz skrzynki uliczne do zasuw.
W węźle „1c” projektowane przyłącze spiąć z istniejącym rurociągiem za pośrednictwem kolana
elektrooporowego PE Dn 40/45st.
W węźle „1e” projektowane przyłącze PE Dn 40mm wprowadzić podposadzkowo do obiektu i za
pośrednictwem kształtki adaptacyjnej PE/stal 40/1” włączyć w istniejącą instalację. W miejscu przejścia
przyłącza pod ławą fundamentową na rurociągu przewodowym projektuje się rurę ochronną PE-RC Dn 63.
Projektowane przyłącze należy wykonać z rur i kształtek PE 100 Dn 40 PN 10 (SDR 17), łączonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Łączna długość projektowanego przyłącza PE Dn 40*2,4 mm wynosi
18,4 m.b..
Uwaga: odcinki proste proj. przyłącza lokować w rurze osłonowej PE Dn 63mm.
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4.2. Zakres elementów przyłącza wodociągowego.
- przewód z rur PE 100 Dn 40*2,4mm PN 10 (SDR 17)
- przewód z rur PE 100 Dn 63*3,8mm PN 10 (SDR 17) - osłonówka
- trójnik równoprzelotowy bosy (do zgrzewania) PE Dn 40/40/40 mm
- elektrokolano z zaciskami montażowymi Dn 40/90st
- elektrokolano z zaciskami montażowymi Dn 40/45st
- mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi Dn 40
- kształtka adaptacyjna PE/stal 40/1”
- taśma ostrzegawcza z wkładką metalową
- uniwersalna opaska do nawiercania do rur żeliwnych Dn 200/2”
- zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym 1,1/2”
+ złącze ISO do rur PE Dn 40
+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw
- zasuwa do przyłączy domowych z króćcami do zgrzewania 1,1/2”
+ złącze ISO do rur PE Dn 40
+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

- 18,4 m;
- 15,0 m;
- szt. 1;
- szt. 2;
- szt. 1;
- szt. 4;
- szt. 1;
- 18,4 m,
- szt. 1;

- szt. 1;

- szt. 2;

Projektowane materiały w odniesieniu do rurociągów i armatury, użyte do budowy przyłącza
wodociągowego powinny spełniać poniższe warunki:
a/ rury i kształtki z PE
- rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria specyfikacji PAS 1075,
- rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie – aprobata techniczna IBDiM,
- rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta
posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę: dla
PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski,
- rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu) od producenta
wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net,
- rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na terenach szkód górniczych),
- rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium umożliwiające
bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego
dostawcy,
- kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście stowarzyszenia
PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net.,
- kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 13244-3/ISO 4427,
- producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych międzynarodowych jednostek
certyfikujących: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,
- kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w Drogownictwie,
- każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i
średnicę,
- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montażem
konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej,
- kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
- możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy;

b/ armatura wodociągowa – zasuwy do przyłączy domowych
- wykonanie – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne min GGG 40 – malowane farbą epoksydową zgodnie z normą
GSK (min 250µm),
- śruby łączące korpus z pokrywą zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masą na gorąco,
- wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR,
- klin nawulkanizowany powłoką EPDM,
- trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,
- połączenia kielichowe typu ISO,
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- zasuwy powinny posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka) lub system montowania na
zasadzie połączenia gwintowanego (gwintowana pokrywa zasuwy + gwintowany kielich obudowy),
- obudowa do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z podwójnym zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i
zatrzasku, lub z gwintowanym kielichem do montażu na gwintowanej pokrywie zasuwy,

4.3. Wytyczne wykonywania wykopów pod przyłącze wodociągowe.
Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym na odkład.
Zakłada się wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony za pomocą prefabrykowanych obudów
płytowych systemów obudów szalunkowych. Dodatkowo zakłada się wymianę gruntu przeznaczoną na
podsypkę i obsypkę rurociągu. Przyjęto wywóz nadmiaru urobku w miejsce składowania (na odl. 5 km).
Dowiezienie gruntu na podsypkę i obsypkę założono z odległości 5 km. Na odcinkach gdzie występuje
skrzyżowanie lub zbliżenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić ręcznie. Istniejące uzbrojenia
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na przewody doziemne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
krzyżujące się z projektowanym wodociągiem nałożyć przepusty dwudzielne typu „AROT”.
UWAGA: W przedmiarowaniu robót ziemnych pod kolektory deszczowe nie ujęto wykopu i
wywozu gruntu pod konstrukcję drogi w rejonie posadowienia powyższego. Roboty te uwzględniono w
przedmiarze robót drogowych.

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektów na sieciach.
Przed rozpoczęciem robót, teren winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji. Wykopy
wykonywać mechanicznie do głębokości 10 cm nad dno projektowanego wykopu. Pozostałe roboty, wraz z
wyrównaniem i ukształtowaniem dna pod rurociąg, wykonać ręcznie. W przypadku ewentualnego
"przekopania" wykopu, należy na tym odcinku wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku. Układanie
warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w wykopie suchym i
zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Poszczególne realizowane etapy należy zasypywać rodzimym
gruntem sypkim lub pospółką i zagęścić. Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po odbiorze
robót instalacyjnych i budowlanych - należy zasypać zgodnie z normą BN-83/8836-02 - piaskiem do
wysokości 0,3 m nad wierzch rur (zagęszczając ręcznie). Resztę zasypki - do rzędnych projektowanych może stanowić rodzimy grunt sypki (w przypadku dostępności), bez kamieni i korzeni oraz części
organicznych.
Zagęszczenie to wykonywać mechanicznie, warstwami, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
Proctora (SP) = 98 ÷ 100 %. Wykopy zasypywać zgodnie z normą BN-72/8932-01.

6. PRÓBY I ODBIORY.
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:
- roboty ziemne – wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża);
- roboty montażowe - zastosowane materiały, zgodność z dokumentacją;
- roboty ziemne – zasypanie, zagęszczenie;
Wykonana sieć musi zostać dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki żeliwne zasuw,
hydranty.
Po zmontowaniu wodociągu, a przed oddaniem do eksploatacji należy zgodnie z wymaganiami PNEN 805:2002 przeprowadzić w trzech etapach próby:
a/ próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego 6 bar (czas trwania próby – 24 h);
b/ próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym 10 bar;
c/ główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym 10 bar metodą ubytku wody;
Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna. Próby przeprowadzić przed zasypaniem
wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po
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ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji – nie mniej niż 2 godziny po
zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą
ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia próby
należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika. Po przeprowadzeniu
pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu
wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą statyczną z użyciem wody wodociągowej i
środka do dezynfekcji.
Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu
maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od
wodociągu istniejącego przegrodą fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem za środkiem do
dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka
neutralizującego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do
kontroli przez właściwą terenową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Połączenie wodociągu
nowoprojektowanego z istniejącym można wykonać po przedstawieniu dla gestora sieci pozytywnych
wyników badań bakteriologicznych .

7. UWAGI KOŃCOWE.
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych" Tom I i II oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z
zachowaniem przepisów BHP.
Zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację
zgodności.

OPRACOWALI:
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót elektroenergetycznych w zakresie przebudowy linii kablowej n.n. 0,4kV, 15kV w ul Wojska Polskiego
w Sokółce.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja jest podstawą do wykonawstwa robót elektrycznych. Sporządzona jest w celu
przetargowym, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja ta jest
sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez firmę ZRI DROMOBUD Wojciech
Borzuchowski i opisuje rozwiązania techniczno-materiałowe określone w powyższym projekcie.
2. CZĘŚĆ OGÓLNA
2.1 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających
poprawne wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1. obejmujących w swoim zakresie następujące
roboty:
 Linie kablowa nn. 0,4kV, 15kV
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami A, B.
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami C, D.
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami E, F.
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami G, H.
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami I, J.
 przełożenie linii kablowej SN. między punktami K, L
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami K`, L`
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami Ł, M.
 przełożenie linii kablowej nn. między punktami N, O.
 nałożenie osłon, osłon dwudzielnych na kable
 ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
 samoczynne wyłączenie zasilania w instalacji n.n.
 prace dodatkowe.
 zabezpieczenie obszaru robót,
 utylizacja odpadów,
 prace porządkowe.
2.2 Określenia podstawowe
Kabel - jest to przewód elektroenergetyczny o budowie przystosowanej do układania bezpośrednio w ziemi.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo jednolub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, we wspólnym rowie kablowym lub
przestrzeni i łączących urządzenia jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe.
Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie lub
rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów poziomych
dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.
Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia
najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie.
Pozostałe określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN i PNIEC), PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz określeniami podanymi w ST.
„Wymagania ogólne”.

2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną.
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania o odbioru robót
budowlano-montażowych, Polskimi Normami a także wytycznymi producenta materiałów i urządzeń.
3. MATERIAŁY
3.1 Uwagi ogólne
Zastosowane urządzenia i materiały pomocnicze powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych a niżeli wymienione w projekcie, dopuszczalne jest jedynie po
wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcji i użytkowania oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Wszystkie materiały i urządzenia do realizacji zadania muszą posiadać niezbędne świadectwa, certyfikaty i
aprobaty techniczne.
3.2 Instalacje niskiego napięcia
Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i
norm zakładowych. Powinny posiadać wymagane w budowie certyfikat na znak bezpieczeństwa. Stosować
kable o napięciu znamionowym 0,6/1,0kV, o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej.
Na powłoce kabla powinno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji,
znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Piasek na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom gatunku, co najmniej „3”. Rury osłonowe powinny być wykonane z
materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie i termicznie. Rury ochronne powinny być
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił, z jakimi należy się liczyć w miejscu ich ułożenia. Stosować rury z
tworzyw sztucznych. Folia kablowa ostrzegawcza powinna być folią kalandrową z uplastycznionego PCV o
grubości 0,5÷0,6 mm, gatunku I. Stosować koloru folię niebieskiego. Osprzęt kablowy powinien być
dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczb żył oraz warunków
występujących w miejscu ich instalowania. Złącza kablowe w obudowie PCV zgodnie z projektem.
3.3. Magazynowanie materiałów na budowie
Z uwagi na rodzaj materiałów, powinny być one przechowywane w miejscach i warunkach
odpowiednio do tego celu dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiałów przed ujemnym
wpływem warunków atmosferycznych i kradzieżą. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego.
4. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST, w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania robót powinien być w pełni sprawny i gotowy do
pracy. Sprzęt powinien być wykorzystywany wyłącznie przy pracach, do jakich został przeznaczony.
Sprzęt powinien być obsługiwany przez przeszkolony personel.
5. TRANSPORT
Wykonawca powinien wykorzystywać jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na własności materiałów. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązujących norm, decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, planem BIOZ oraz
postanowieniami umowy.
Wykonawca ma za zadanie zorganizować następujące prace przygotowawcze:
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót obiektu
 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
 wykonanie niezbędnej koordynacji robót
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych
Wykonawstwo instalacji powinno opierać się na wymogach Specyfikacji Technicznej
a także:
 uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i
odbioru technicznego robót elektrycznych- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii
instalacyjnych

być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.
6.2.Układanie kabli
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren
robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia dla pieszych wyznaczyć po specjalnych pomostach z
barierkami. Układanie kabli powinno być zgodne z obowiązującą normą. Kable układać na głębokości 70cm
mierząc docelowego poziomu powierzchni terenu natomiast pod drogami kabel układać na głębokości
100cm. Kable układać na warstwie białego piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabla
przykryć ponownie warstwą piasku, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, następnie
przykryć folią z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego na całej długości wykopu.
Pozostałą
część
wykopu zasypać gruntem rodzimym ubijając warstwami, co 20 cm. Kabel ułożyć linią falistą. Na całej
długości trasy, co 10m, przy wprowadzeniach do stacji transformatorowej oraz na każdym końcu
wprowadzeń kabli do rur ochronnych kable oznaczyć za pomocą opasek identyfikacyjnych. Opisy na
opaskach powinny być uzgodnione z inwestorem. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą oraz
projektowaną infrastrukturą techniczną kabel chronić pełnymi i dwudzielnymi rurami HDPE, pod drogą
kabel ochronić rurą wzmocnioną z tworzyw sztucznych. Kable powinny być układane w sposób
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy
układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC.
Tabela nr 1 – Najmniejsze dopuszczalne odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nie
należącymi do tej samej linii kablowej (wg N SEP-E-004)1).
Lp.
Charakterystyka kabli krzyżujących się lub zbliżających

1

2

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
do 1kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub
kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń
oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

Najmniejsza dopuszczalna
odległość3)
Pionowa na
Pozioma przy
skrzyżowaniu, zbliżaniu, cm
cm
15
(25)

52)
(10)

5
(25)

Mogą się stykać

3

4

5
6
7

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
do 1kV z kablami elektrycznymi o napięciu znamionowym
1kV<Un<30kV (powyżej 1kV)
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziału napięć
znamionowych (nieprzekraczające 10kV)
Kabel różnych użytkowników o napięciu znamionowym do
30kV (nie było określonego napięcia)
Kabel z mufami innych kabli

15
(50)

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym
niż 30kV z kablami tego samego przedziału napięć
znamionowych (od 10kV)

50
(50)

25
(10)
10
(10)
25
(50)
Nie dopuszcza
Jak lp. 1-5 (25)
się
50
(25)

1) Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odległości pod warunkiem, że każdy
z krzyżujących się kabli będzie chroniony osłoną otaczającą w miejscu skrzyżowania i na odległości, co
najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania; przy zbliżeniach może to być przegroda.
2) Z wyjątkiem przypadków określonych w normie, w których kable mogą się stykać.
3) W nawiasach podano wielkość wg normy z 1976 r.
Tabela nr 2 – Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych (wg N SEP-E-004)1)
Najmniejsza dopuszczalna odległość6), cm

Lp.

Rodzaje urządzenia
podziemnego

kabli o napięciu znamionowym
Un<30kV2)
pionowa na
skrzyżowaniu

1

2

Rurociągi z gazami i
cieczami palnymi3)

3

Zbiorniki z gazami i
nie mogą się
cieczami palnymi
krzyżować
(określono tylko dla pyłów) (200)

4

5

6

pionowa na
skrzyżowaniu

pozioma przy
zbliżeniu

25 + średnica
rurociągu (80 dla 25 + średnica
50 + średnica
50 + średnica
rurociągu do 200 rurociągu
rurociągu
rurociągu
mm i 150
(50)
powyżej)
Uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż lp. 1

Rurociągi wodociągowe,
ściekowe, cieplne, gazowe
z gazami niepalnymi

Części podziemne linii
napowietrznych (ustrój,
podpora, odciążka)
Ściany budynków i inne
budowle, np. przyczółki, z
wyjątkiem urządzeń
wyszczególnionych w lp.
1,2,3,4
Skrajna szyna trakcji5)
(normowano także
odległość od szyny bez

pozioma
przy
zbliżeniu

kabli o napięciu znamionowym
30kV<Un<110kV

(jak p.1)

(100)
200
(200)

nie mogą się
krzyżować

Uzgodnić z
właścicielem
rurociągu, ale nie
mniej niż 250

nie mogą się
krzyżować

40
(80)

nie mogą się
krzyżować

100

nie mogą się
krzyżować

504)
(50)

nie mogą się
krzyżować

100

100 – między
osłoną kabla a
stopą szyny;

2504)
120 – między
(odsyłacz do osłoną kabla a
PN-66/Estopą szyny;

250

trakcji elektrycznej oraz
skraj podkładów na terenie
zakładu przemysłowego)

7

Urządzenia od ochrony
budowli od wyładowań
atmosferycznych

(100)
05024)
80 – między
50 – między
osłoną kabla a
osłoną kabla a
dnem rowu
dnem rowu
odwadniającego
odwadniającego
(50)
wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .
Wymagania ogólne (odsyłacz do Zarządzenia 16 MGTiOśr. z 26
sierpnia 1972r.

1) Norma dopuszcza zmniejszenie tych odległości pod warunkiem wykonania osłony otaczającej kabel,
jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem, a osłony otwartej nad kablem w przypadku ułożenia kabla pod
rurociągiem.
2) W normie z 1976 r. nie różnicowano wymagań w zależności od napięcia znamionowego linii kablowej.
3) W normie z 1976 r. określono odległości od rurociągów z cieczami palnymi, na temat odległości od
rurociągów z gazami palnymi podano odsyłacz do norm branżowych.
4) Dopuszcza się zmniejszenia odległości podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania osłon
staczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach
skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tabela nr 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami
Rodzaj krzyżowanego obiektu

Długość przepustu na skrzyżowaniu

Rurociąg

Średnica rurociągu z dodaniem po 50cm z każdej
strony

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami

Szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po
50cm z każdej strony
Szerokość korony drogi i szerokości obu rowów
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem
po 100cm z każdej strony
Szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp
nasypów z dodaniem po 100cm z każdej strony
od dolnej krawędzi nasypu

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniającymi
Droga w nasypie

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie
powinna być mniejsza niż 100 cm.
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co
najmniej 50cm.
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości, co najmniej 1m od jego granicy.
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić, co najmniej 2m.
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach
nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi -

wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym
zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25].
7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Roboty po jej wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje Wykonawca w
obecności inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego). Podczas odbioru, roboty podlegają sprawdzeniu:
 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zmianami i
odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy,
 obowiązującymi normami oraz wiedzą techniczną,
 jakości wykonania robót,
 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
 spełnienia przez instalacje elektryczne wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych
rezystancji izolacji przewodów,
 zgodności wbudowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną,
normami i certyfikatami
 prawidłowość wykonania połączeń przewodów,
 poprawność ułożenia kabli,
 prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w
dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
 prawidłowego oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp. prawidłowego
umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
 prawidłowości oznaczenia przewodów ochronnych,
 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od warunków środowiskowych, w jakich
pracują.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecności przedstawiciela służby
energetycznej inwestora oraz inspektora nadzoru. W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny
być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterownicze. Nastawy tych
urządzeń powinny zapewnić prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych.
Aby instalację elektryczną można uznać za poprawnie uruchomioną należy potwierdzić, że:
 wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo
 sporządzono protokół uruchomienia, z wpisem o przekazaniu instalacji do eksploatacji.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Obmiaru robót dokonywać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe
ustalenia. Jednostką obmiarową jest:
 okablowanie – m,
 osprzęt – szt.
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary
robot sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych
KNNR.
9. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości w postaci protokołu odbiorowego. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
Poprawność wykonania i zgodność robót z wymaganiami i dokumentacją musi być stwierdzona na
piśmie przez Inwestora. W przypadku niezadowalającej, jakości robót lub użytych materiałów wykonawca
będzie musiał wykonać
na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przeróbki instalacji. W czasie prowadzenia robót jak
również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania po montażowe obejmujące:
 sprawdzanie i badanie kabli n.n.,









ciągłości połączeń przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
biegunowości i następstwa faz,
sprawdzenie drożności przepustów kablowych,
pomiary geodezyjne,
sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego,
badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
pomiar rezystancji uziemienia.
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić protokoły pomiarowe z oceną i interpretacją
wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.
9.1 Odbiory częściowe
Przy robotach elektrycznych przed zasadniczymi odbiorami występują odbiory częściowe.
Odbiorowi częściowemu w robotach podlegają roboty, które ulegają zakryciu. Usterki wykryte przy
odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy.
9.2 Odbiór końcowy.
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
 aktualną dokumentację powykonawczą,
 protokoły prób po montażowych,
 gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
 instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych, oraz urządzeń w języku polskim,
 stosowne oświadczenia kierownika robót.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. Sposoby
dokonywania płatności szczegółowo określa umowa miedzy Wykonawcą a Inwestorem.
Cena wykonania robót obejmuje:
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze
sporządzeniem mapy powykonawczej,
 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składanie,
 wykonanie robót podstawowych, wykończeniowych, montażu osprzętu, montażu i rozruchu
urządzeń,
 wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej robót,
 przywrócenie terenu budowy do stanu początkowego,
 wykonanie badań i prób po montażowych,
 zgłoszenie i doprowadzenie do odbioru robót.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robót i jakości wykonanych robót wyników pomiarów i badań.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 Projekt budowlany i wykonawczy „PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY DROGI
GMINNEJ NR 103839B UL. WOJSKA POLSKIEGO W SOKÓŁCE”
 Uzgodnienia branżowe i uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

12. NORMY I OPRACOWANIA.
 PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.
 PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napięcia.
 N SEP – E - 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- budowa i projektowanie.
 PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania.
 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania
i badania.
 BN-68/6353-03Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.
 PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) – Urządzenia elektroenergetyczne. Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Wspólne wymagania i badania.
 PN-88/E-05150: IEC 298 (1981) – Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na
napięcie powyżej 1kV do 72,5kV włącznie.
 PN-EN 61330: IEC 1330 (1995) – Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na
niskie napięcie.
 PN-IEC 439-1 + AC (1994) – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
 PN-92/E-08106: IDT. IEC 529 (1989) – Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
 PN-EN 50187: 2002 – Przedziały wypełnione gazem. Rozdzielnice prądu przemiennego
na napięcie wyższe od 1kV do 52kV włącznie.
 PN-EN 60298: 2000/A11: 2002(U) - Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie wyższe
od 1kV do52kV włącznie,
 PN-EN 62271-200: 2005(U) – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200:
 Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie wyższe od 1kV do 52kV włącznie.
 PN-IEC 60466: 2000 – Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcie
znamionowe wyższe niż 1kV do 38kV włącznie.

