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1.

WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały wykonane w ramach zadania pod nazwą:
Linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy Wagnera w Chojnicach na działkach nr 495/140,
496/36, 496/39, 496/73 i 1787/9.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne jest stosowana jako dokument w
postępowaniu przetargowym. Należy ją stosować ściśle w powiązaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robót.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robót budowlanomontażowych: Linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy Wagnera w Chojnicach na działkach
nr 495/140, 496/36, 496/39, 496/73 i 1787/9.
1.4 Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1
1.4.2
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1.4.10

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania i innej
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem, wykonawcą i projektantem,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót,
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdział 2 ). Jeśli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat
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zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną ( w
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN),
Znak zgodności - zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub dokumentem normatywnym,
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umową.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na
własny koszt i przedłoży je projektantowi do zatwierdzenia.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do
wglądu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą
całości wykonywanych robót, w tym również:
- dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
- instrukcję obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały zamawiającemu
obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych urządzeń
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikłe w trakcie realizacji robót
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych „pod ruchem”
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Drogi i organem zarządzającym ruchem
projekt organizację ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w czasie
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskał od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O

fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwłocznie zainteresowane władze i
Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.
1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.
1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.
2.

MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać
odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej
przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do
robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Źródła pozyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania –
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora
3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje
nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostanie
przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

4.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, Polecenia Inspektora będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób
prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość,
wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli
sterowania jakością,
- wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu. Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.
część szczegółowa: opisującą każdy asortyment robót
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość
zastosowanych jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań Jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.
6.6 Dokumenty budowy
−

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika l opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót

−

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

−

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót,
obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru
będą wpisane do Księgi Obmiaru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy robót,
8.2. Zakończenie robót
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, który wyznacza termin
odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.
8.5. Dokumenty do odbioru robót
Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− Projekt Budowlany
− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,
− dokumentację geodezyjną powykonawczą inwentaryzacyjną
− wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
− zakres i lokalizację wykonywanych robót,

−

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiającego,
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W
przypadku
gdy, według
komisji,
roboty pod
względem przygotowania
dokumentacyjnego nic będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będące stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty.
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:
− robociznę bezpośrednią,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp. usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów, badania dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgłaszania Wad),
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi
wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam one
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

SECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty elektryczne, które zostaną
wykonane w ramach zadania pod nazwą: Linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy
Wagnera w Chojnicach na działkach nr 495/140, 496/36, 496/39, 496/73 i 1787/9.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy linii kablowej
oświetlenia drogowego.
Linia kablowa oświetleniowa – 220m (trasy 184m),
l .4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogólne."
Linia kablowa - kabel wielożyłowy, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowej.
Napięcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęziania,
zakończenia kabli i oznakowania.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego.
Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
góry.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających w których nie występuje skrzyżowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w
przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST ”Wymagania ogólne."
2. MATERIAŁY
W materiałach przetargowych podano typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu
określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych. Wykonawca może zastosować
urządzenia i materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe. Ogólne
wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne.
Kable
Przy budowie linii kablowych nowych należy stosować kable uzgodnione z Urzędem
Miasta oraz zgodne z dokumentacją projektową. Przekrój żył kabli powinien być dobrany w
zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prądy robocze i zwarciowe według zarządzenia MGiE oraz powinien spełniać wymagania
skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu. Bębny z
kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.
Piasek
Pasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN 87/6774-04
Folia
Folie należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napięciu znamionowym do l kV należy stosować folię koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable lecz nie węższa niż 0,25 m.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów nie palnych z tworzyw
sztucznych lub stali wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku
elektrycznego.
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się
kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW), koloru
niebieskiego o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm i 110 mm dla kabli do l kV. Rury
powinny odpowiadać wymaganiom normy FN- 80/89205.
Słup stalowy
Słupy stalowe, ocynkowane ogniowo zewnątrz i wewnątrz, malowane, zbieżne,
o długości 8 i 5 m na prefabrykowanych fundamentach.
Wysięgniki
Wysięgniki stalowe ocynkowane ogniowo zewnątrz i wewnątrz, malowane,
jednoramienne i dwuramienny.
Oprawy oświetlenia drogowego
Na ul. Wagnera oprawy przystosowane do w/w wysięgników i słupów. Typu LED, 55W,
korpus aluminium, 5-cio poziomowa redukcja mocy, IP 66, klosz IK08, możliwość wymiany
podzespołów, możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy
Na doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Młodzieżową zastosować oprawy
oświetleniowe LED, 100W, wąskostrumieniowe
Istniejące latarnie z oprawami 05 DAWID przy ul. Wagnera z źródłami światła sodowymi
150 W wymienić na LED 50 W.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych, robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i
wydajność powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.
Podnośnik montażowy samochodowy PMH
Spalinowy pogrążasz uziomów
Ubijak spalinowy
Zespół prądotwórczy
Żuraw samochodowy
Elektronarzędzia
Narzędzia monterskie

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do przewozu kabli i
materiałów pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodów z napędem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiałów dłużycowych
Sprzęt do
transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej.
Przyczepa dłużycowa
Samochód dostawczy
Samochód skrzyniowy
Samochód samowyładowczy

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V
Instalacje elektryczne.
5.1.1 Połączenia elektryczne przewodów
− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową
ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować
pastą polerską.
− powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
− połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez
spawanie.
− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą
metaliczną połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za
pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed
korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów
żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;
− oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, oczko o średnicy
wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;
− sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową,
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową
do lutowania.
żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki: z końcówką
kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie
5.1.3 Śruby i wkręty w połączeniach
−

śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po
skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwój ów. Nie dotyczy to
śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość
śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę

5.1.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp,

− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i
podobnym osprzęcie przewód fazowy należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód
neutralny z gwintem (oprawką)
5.1.5 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania
kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod
rozdzielnicami.
− Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montażu łych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający
szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.
− Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. W szynach zbiorczych sztywnych stosować
odpowiednie kompensatory
− Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i
z łbem sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować
zgodnie z przepisami
5.1.6 Próby montażowe.
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.
5.1.7

Uwagi do realizacji robót
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i
eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić
skuteczność ochrony od porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej
oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe należy wykonać
zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki ogólne wykonania:
− Ochrona przeciwporażeniowa
− Oporności uziomu. Rezystancje uziemienia słupów nie mogą przekraczać wartości 5 Ω
− Uwagi ogólne
− Prace wykonawcze może wykonać jedynie osoba (firma) posiadająca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty.
− Wykonywanie wykopów pod rowy kablowe należy wykonywać po uprzednim wykonaniu
próbnych przekopów celem ustalenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
wykopy wykonywać ręcznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego.
− Fundament od posadowienia latarń zagłębiać w gruncie tak aby jego guma krawędź płaszczy mocowania słupa wystawała 2 cm nad poziom chodnika - krawężnika

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania
Ogólne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych
podlegają sprawdzeniu w zakresie:
- zgodności z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń
6.2. Kontrola w trakcie montażu.
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót
- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
- uziemienia ochronne przed zasypaniem,
6.3 Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył
roboczych, zgodności faz w słupach
- pomiary rezystancji uziomów,
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń
- mocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej
instalacji,
- ustawienie słupów oświetleniowych,
 prawidłowość montażu urządzeń,

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.
Jednostką obmiaru robót elektrycznych są:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Odbiorowi robót podlegają:
- Linia kablowa oświetlenia ulic,
Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
zamawiającemu następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Geodezja powykonawcza,
- Protokóły izolacji,
- Protokóły uziemień,
- Protokóły odbioru zanikających,
- Protokół odbioru przez Inspektora Nadzoru,
- Protokół skuteczności ochrony od porażeń,
- Atesty,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-UW01 „Wymagania ogólne".
9.2. Płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań Cena wykonania robót obejmuje:
− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
− wykonanie robót montażowych
− wykonanie podłączenia urządzeń
− przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja
− osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie
− właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
− wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów w słupach
− zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli)
− oznaczenie przewodów
− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie
linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),
− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
− próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to
możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu
− prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy:
1. PN-61/E-1002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o
napięciu znamionowym do 60kV. Ogólne wymagania i
badania.
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej
nie napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40kV.
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce
metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 23/40kV.
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie
przekraczające 18/30kV. Ogólne wymagania i badania.
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie
znamionowe 0,6/1kV.
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie
znamionowe 0,6/1kV.
9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napięcie znamionowe powyżej 3,6/6kV.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od
obiektów terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe.
20. E-16
Zalewy kablowe.

10.2 Inne
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno użytkowego.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności.

