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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST - E/LK/1 
Roboty elektryczne 

 
 

TEMAT: 

Usunięcie kolizji projektowanej budowy siedziby Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Pomoc Doraźna” w 
Ząbkowicach Śl. przy ul. Waryńskiego dz. nr 6/4 z istniejącą linią 
napowietrzna 20 KV L-718 będącą własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. 

OBIEKT: Linia napowietrzna 20 KV L-718 

ADRES OBIEKTU: Ząbkowicach Śl. przy ul. Waryńskiego dz. nr 6/1, 6/4, 16 
Obr. 0002-Osiedle Wschód. 

INWESTOR : 
Powiat Ząbkowicki 
ul. Sienkiewicza nr 11 
57-200 Ząbkowice Śl. 

NR DZIAŁKI: 6/1, 6/4, 16. Obr. 0002-Osiedle Wschód. 
CZĘŚĆ: ELEKTRYCZNA  

 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

                    45113000-      2                Roboty na placu budowy 
                    45112100-      6                Roboty w zakresie kopania rowów 
                    45314310-      7                Uk ładanie kabli 
                    45231400-      9                Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45312310- 3                Ochrona odgromowa 
45312311- 0                Montaż instalacji piorunochronnej 

                    45232210-     7                Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
 
 
 
SPIS TOMÓW: 
 
I – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
II – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
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                                         I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Usunięcie kolizji projektowanej budowy siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„ Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śl.. przy ul. Waryńskiego dz. nr 6/1, 6/4, 16 obr. 0002-Osiedle Wschód. 
z istniejącą linią napowietrzna 20 KV L-718 będącą własnością TAURON Dystrybucja S.A”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
Zakres robót obejmuje usunięcie kolizji projektowanej budowy siedziby Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śl.. przy ul. Waryńskiego dz. nr 6/1, 6/4, 16 
obr. 0002-Osiedle Wschód. z istniejącą linią napowietrzna 20 KV L-718 będącą własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Ø Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

Ø Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Ø Księga/Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

Ø Materiały - wszelkie wyroby, osprzęt itp. niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Ø Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.6. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.7. Dokumentacja Projektowa 

 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera: 
Ø Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót i ślepy kosztorys oraz 

Szczegółową Specyfikacje Techniczną. 
Ø Kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej będzie udostępniony do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego po ogłoszeniu Przetargu 
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Ø Dokumentacja Projektowa 
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska dwa kompletne egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
zawierające opis techniczny, część rysunkową część kosztorysową (w tym przedmiar robót) oraz 
Szczegółową Specyfikacje Techniczną. 
Ø Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena bez podatku VAT 
obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją Kontrakt) następujące 
dokumenty: 

• aktualizację projektu organizacji ruchu na czas budowy na drodze głównej, 
• projekt oznakowania placu budowy, 
• program zapewnienia jakości, 
• powykonawczą dokumentację geodezyjną, 
• plan BIOZ. 

 
1.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy: 

• umowa 
• oferta Wykonawcy 
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
• dokumentacja projektowa 
• kosztorys ofertowy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy („pod ruchem”) 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową. 
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
 
 Wykonawcza zapewni środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały aprobatę techniczną/świadectwa dopuszczenia, wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to poniesie z tego tytułu konsekwencje prawne. 
 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót winien sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego istniejących budynków leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia 
Robót, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpływu 
prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły 
na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań Wykonawca 
powinien prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym wibracji i innych negatywnych efektów. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej 
. 
1.16. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w tak sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
1.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 
do zatwierdzenia. 
 
1.19. Wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na dwa tygodnie 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 Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte 
z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po 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 Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania 
na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
dwa tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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 Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 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 
Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inżyniera 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 Inżyniera 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 Inżyniera. 
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, 
• sposób zapewnienia 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 i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
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 Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Dokumenty budowy 
 
7.1.  Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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 i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
Ø datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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Ø datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
Ø uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
Ø terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
Ø przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
Ø uwagi i polecenia Inżyniera, 
Ø daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
Ø zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
Ø wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
Ø stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
Ø zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

             Projektowej, 
Ø dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
Ø dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
Ø dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
Ø wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
Ø inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7.2. Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztowe i wpisuje do rejestru Obmiarów. 
 
7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 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. 
 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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 wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru odbiorowi:  
Ø Roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
Ø odbiorowi częściowemu, 
Ø odbiorowi ostatecznemu, 
Ø odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier i przedstawiciel Firmy TAURON 
S.A.. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
9.3. Odbiór ostateczny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru ostatecznego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
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w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Ø Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
Ø Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
Ø Ustalenia technologiczne. 
Ø Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
Ø Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań z ST i ew. PZJ. 
Ø Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ. 
Ø Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń 

Ø Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Ø Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
10.1. Ustalenia Ogólne 

• Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

• Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 
 
 
1. PRZEBUDOWY ODCINKA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ NA LINIĘ KABLOWA SN 
 
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują: 
Ø demontaż odcinka linii napowietrznej 4xAFL 70mm2, 
Ø demontaż słupa elektroenergetycznego  
Ø ułożenie kabla SN na ścianę stacji, 
Ø ułożenie kabla SN na słupie, 
Ø wykonanie uziomu, 
Ø ułożenie rur ochronnycg DVK 160 HDPE 

 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Ø Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 

energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
Ø Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
Ø Linia kablowa - wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym łącznie z osprzętem,  
Ø Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ø Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 
Ø Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 
Ø Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Ø Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urządzenia podziemnego. 

Ø 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 i w 
których nie występuje skrzyżowanie. 

Ø Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Ø Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
1.3. KABLE 
 
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z 
zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
Należy stosować następujące typ kabla: 
3xXRUHAKXS 1x120 mm2. 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 
 
1.4. MUFY I GŁOWICE KABLOWE 
 
Głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz 
do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.  
Głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401. 
 
1.5. PIASEK 
 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
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1.6. FOLIA 
 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli przy 
napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone 
kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
 
1.7. PRZEPUSTY KABLOWE 
 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 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 z 
polichlorku winylu (PCW) średnicy 160 mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury na przepusty kablowe należy 
przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 
 

2. SPRZĘT 
 
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. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

2.1. SPRZĘT DO WYKONANIA LINII KABLOWEJ 
 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
Ø podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 
Ø ciągnik z przyczepą do wkładania kabli w wykopie 
Ø spawarki transformatorowej, 
Ø zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
Ø wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 101., 
Ø zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

 
2.2. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

2.3. ŚRODKI TRANSPORTU 
 

Wykonawca przystępujący do rozbiórki linii napowietrznej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
Ø żuraw samochodowy, 
Ø samochód skrzyniowy, 
Ø samochód samowyładowczy, 
Ø samochód specjalny z platformą i balkonem, 
Ø przyczepa dłużycowa, 
Ø samochód dostawczy. 

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
Ø samochodu skrzyniowego, 
Ø samochodu dostawczego, 
Ø przyczepy do przewożenia kabli, 
Ø samochodu samowyładowczego, 
Ø ciągnika kołowego. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 



str. 14 
 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

3. WYKONANIE ROBÓT 
 

Prace szczególnie niebezpieczne lub prace w pobliżu urządzeń elektrycznych należy prowadzić na 
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Rejonu Dystrybucji w Dzierżoniowie. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych można dopuszczać tylko pracowników po-
siadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie BHP, dodatkowo przeszko-
lonych w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
 

3.1. PRZEBUDOWA LINII 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez właściciela linii. 
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 
przebudowywanej. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie napowietrzne należy 
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

• wybudowanie nowego odcinka linii kablowe SN 
• wyłączenie napięcia zasilającego linię 20kV L-718  
• zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii napowietrznej SN L-718 
• montaż osprzętu 
• wykonanie podłączenia nowego odcinka linii kablowej SN z istniejącą linią napowietrzną,  

             oraz z izolatorami przepustowymi stacji transformatorowej R 718-15 
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 

3.2. DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ 
 

Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i 
znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania 
elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od 
niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może 
pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy 
związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm tak Abu współczynnik zagęszczenia nie był mniejszy niż 0,95 i wyrównane do 
poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu ich właścicielowi, do wskazanego przez niego miejsca. 
 

3.3. WYMAGANIA STAWIANE KABLOM SN 
 

Przyjmuje się do stosowania następujące wymagania ogólne: 
Podstawowo należy stosować kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z 
polietylenu usieciowanego [XLPE] uszczelnioną wzdłużnie, z powłoką z polietylenu termoplastycznego 
typu XUHAKXS z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną koncentryczną minimum 25 mm2 na napięcie 
12/20 lub 18/30 kV - zgodne z normami: PN-E- 90411:1994 i PN-HD 620 S1:2002, lub innymi normami 
stosowanymi na terenie Polski. 
Dopuszcza się wyłącznie przekrój 120 mm2, przy założeniu najmniejszego dopuszczalnego promienia 
gięcia określonego jako 20 krotność zewnętrznej średnicy kabla. 
 
Do kabli elektroenergetycznych należy stosować osprzęt (mufy, głowice, końcówki, złączki) 
odpowiadający ich parametrom, dopuszczony do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z 
przyjętymi standardami. Wyjścia kablowe na sieć napowietrzną SN należy wykonywać stosując kable 
usieciowane. Wszystkie nowo układane kable, przejmowane na majątek TAURON Dystrybucja S.A., 
powinny być nowe (nieużywane) i nie starsze na dzień odbioru, niż 12 miesięcy od daty produkcji. 
Wszelka dokumentacja związana z nowoukładanymi kablami SN i osprzętem powinna być sporządzona w 
języku polskim. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty napisane w języku obcym, dołączone przez 
Wykonawcę do dokumentacji były przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W 
przypadku, dołączenia do dokumentacji kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą 
„za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
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3.4. ROWY POD KABLE 
 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 
warstwie. 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4 powiększoną o 10 cm, natomiast 
szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]  
gdzie:     
n - ilość kabli w jednej warstwie, 
d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,  
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
 
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
Skrzyżowanie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 
lub zbliżenie pionowa przy 

skrzyżowaniu 
pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe 
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 
kV z kablami 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 

 
3.5.  UKŁADANIE KABLI 

 
 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. 
Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie 
dotykał podłoża. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
Ø szczelne zalutowanie powłoki,  
Ø nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
TEMPERATURA OTOCZENIA I KABLA 
 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 
 
ZGINANIE KABLI 
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Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji polietylenowej i o 
powłoce polwinitowej.  
 
UKŁADANIE KABLI BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE 
 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli 
bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio 
zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od 
kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,95 wg PN-S-02205. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 
powinna wynosić nie mniej niż: 
- 80 cm dla kabli SN ( 1 kV <  Un ≤  30 kV) przebiegających przez nieużytki rolnicze. Kable powinny być 
ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu 
stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych. 
 
UKŁADANIE KABLI NA SŁUPACH LINII NAPOWIETRZNYCH I ŚCIANIE STACJI SN 
 
Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na słup oraz ścianę 
stacji i połączenie jego żył z przewodami napowietrznymi a także izolatorami przepustowymi stacji. 
Kabel należy chronić rurą stalową lub z tworzywa sztucznego do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od 
powierzchni gruntu oraz 0,5 m poniżej gruntu. Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-
krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm. 
Kabel na słupie i ścianie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości 
równej co najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty 
powinny być zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien 
być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu. 
 
SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI MIĘDZY SOBĄ 
 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany 
głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia 
telekomunikacyjna. 
 
SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 
 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę 
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. 
Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń 
podziemnych 
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3.6. WYKONANIE GŁOWIC 
 
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu głowic kablowych. 
Głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 
Głowice kablowe zewnętrzne do kabli jednożyłowych SN o izolacji z polietylenu usieciowanego 
Głowice powinny być prefabrykowane. Konstrukcja głowicy może umożliwiać montaż w dowolnej pozycji, 
w tym montaż odwrotny. Konstrukcja głowicy powinna zapewniać możliwość stosowania końcówek 
śrubowych z urywanym łbem lub końcówek zaprasowywanych grubościennych i szczelnych. Wyroby do 
wykonania głowic kablowych powinny być oferowane w zestawach montażowych. Zestaw powinien 
zawierać wszystkie komponenty wymagane do montażu. 
 
 

3.7.  WYKONANIE MONTAŻU IZOLATORÓW 
 

Izolatory mocować się na konstrukcjach wsporczych za pomocą wieszaków i trzonów. Za pomocą trzonów 
mocuje się izolatory stojące. Trzon izolatora owinąć pasmami konopi nasyconymi minią i pokostem lub 
specjalnym kitem. Na tak przygotowany trzon wkręcić izolator. W zależności od sposobu umocowania 
izolatorów stosuje się trzony proste, hakowe lub kabłąkowe. Izolatory wiszące zawieszać na wieszakach 
przymocowanych do poprzeczników słupów. 

 
 
 



str. 18 
 

 

3.8. WYKONANIE POŁĄCZEŃ POWŁOK, PANCERZY I ŻYŁ KABLI 
 
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401. Przewodność połączenia 
metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub 
pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie 
mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki. Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone 
metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami głowic. Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i 
pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 
nie mniejszym niż 6 mm2. Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W 
przypadku muf z wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków 
kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 
 

3.9. WYKONANIE UZIOMÓW 
Uziomy wykonać jako typu TP2+2x10 stosując bednarkę ocynkowaną 25*4 mm oraz prętr FeZn ǿ 20 mm. 
W przypadku nie otrzymania zadowalających wartości rezystancji uziemień stosować pręty uziomu.  
 

3.10. UKŁADANIE PRZEPUSTÓW KABLOWYCH 
 
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 160 mm dla 
kabli powyżej 1 kV. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to 
kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w 
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 80 cm - 
w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione uniemożliwiające przedostawanie się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
 

3.11. OCHRONA PORZENIOWA 
 

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Pancerze i powłoki 
metalowe kabli powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący linii kablowej. 
 

3.12. OZNACZENIE LINII KABLOWYCH 
 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich 
miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
Ø symbol i numer ewidencyjny linii, 
Ø oznaczenie kabla, 
Ø znak użytkownika kabla, 
Ø znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
Ø rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych 
punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD 
wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały 
napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone 
w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w 
miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych 
należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i 
jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
 

3.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie linii 
kablowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i 
PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
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badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 
danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 
 

3.14. BADANIA PRZED POSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 
świadectwa cechowania. 
 

3.15. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 
 

ROWY POD KABLE 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną. 
 
KABLE I OSPRZĘT KABLOWY 
 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 
dokumentów. 
 
UKŁADANIE KABLI 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
Ø głębokości zakopania kabla, 
Ø grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
Ø odległości folii ochronnej od kabla, 
Ø wskaźnika zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
 
SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI ŻYŁ 
 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są 
oznaczone identycznie. 
 
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 
 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 
 
PRÓBA NAPIĘCIOWA IZOLACJI 
 
Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć 
oddzielnie dla każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN- 76/E-90250 
i PN-76/E-90300, wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość 
prądu upływu 100 µA. 
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BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu 
robót. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
Demontowane słupy i wykonywane złącza będą naliczane za sztukę. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
Ø projektową dokumentację powykonawczą, 
Ø geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
Ø protokóły z dokonanych pomiarów, 
Ø protokóły odbioru robót zanikających, 
Ø ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
Ø roboty przygotowawcze, 
Ø oznakowanie robót, 
Ø przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
Ø odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii napowietrznej, 
Ø podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
Ø wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY 
 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce 
ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe   powyżej 
3,6/6 kV. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
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BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
 
INNE DOKUMENTY 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 
81 z dnia 26.11.1990 r. 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i 
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 
 
Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
Dokumenty Kontraktowe (SIWZ). 
 
 
 

Opracował


