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                        III.1     O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
       
    Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy  przyłącza kablowego nn 
do przepompowni ścieków  na działce  nr geodezyjny 2628 przy ul. Fieldorfa   w Białej 
Podlaskiej. 
     Inwestor – Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  „WOD-KAN” Sp. z o.o.,  
ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
   Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 
   -  warunki przyłączenia  56678 1433/150/2011 z dnia  24.03.2011r. wydane przez  
      PGE  Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Biała Podlaska, 
  -  opinia ZUD nr  6630.91.2011 z dnia 16.05.2011 r ,  -  uzgodnienia z Inwestorem, 

  -  obowiązujące przepisy i normy, 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
   - przyłącze kablowe nn, 
   - złącze kablowe-licznikowe, 
   - instalacja zalicznikowa, 
  -  ochronę odgromową, 
   - ochronę przepięciową, 
   - ochronę od poraŜeń, 
  
4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE 
 
     Napięcie zasilania                                          400/230 V 
     Moc przyłączeniowa                              11,00 kW 
     Prąd obciąŜenia                               17,28 A 
     Zabezpieczenie przedlicznikowe       20  A 
     System sieci                                                   TN-C 
     Ochrona dodatkowa                              wyłączniki róŜnicowoprądowe 
      Pomiar energii      bezpośredni, trójfazowy, jednostrefowy 
     Miejsce przyłączenia do sieci    - projektowane złącze kablowe ZK-4 na 

    budynku nr 9 zasilane ze stacji 
    transformatorowej ST-218 

                                                                            
     Miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski prądowe na wejściu na zabezpieczeniu  
                 od strony zasilania 
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5.  PRZYŁĄCZE  KABLOWE 
 
    Zasilanie obiektu  naleŜy wykonać  z projektowanego złącza kablowego ZK-4 na budynku 
nr 9. W złączu wg opracowania linii kablowej przez  P. Tadeusza Oleszczuka zostanie 
przewidziane zabezpieczenie dla przyłącza kablowego do przepompowni typu WT-1/gG 40 A        
Ze złącza wyprowadzić kabel  YAKY4x35 mm 2  do projektowanego złącza kablowo-
licznikowego ZK-1+P zlokalizowanego przy przepompowni. 
 
6.  ZŁĄCZE  KABLOWO - LICZNIKOWE 
 
    W miejscu wskazanym na rys. nr 1  naleŜy  zamontować złącze kablowo-licznikowe  
ZK-1a+P. 
    W złączu kablowym zamontowane są rozłączniki   bezpiecznikowe  RBK 2. 
Zabezpieczenie złącza licznikowego   wkładkami bezpiecznikowymi WT-1/gG 35 A. 
    W złączu licznikowym zamontowane są: 
    -  wyłącznik instalacyjny  S303C 20 A, 
    -  tablica licznikowa 3-fazowa, 
     Złącze wykonane w obudowach z tworzywa izolacyjnego trudnopalnego, samogasnącego , 
odpornego na promieniowanie UV i lakierowanego np.  f-rmy "EMITER".  
    Złącze w klasie izolacji IP-44 wyposaŜone w zamek typu "Master-Key". 
    WyposaŜenie złącza zgodne z zasadami unifikacji zalecanymi do stosowania na terenie 
LUBZEL S.A. 
 
7.  INSTALACJA  ZALICZNIKOWA 
 
    Ze złącza licznikowe do szafy sterowniczej przepompowni  wykonać instalację 

zalicznikową kablem YKY4x10mm2. 
 
8. OCHRONA  PRZEPIĘCIOWA 
 
      Dla ochrony przepięciowej instalacji wewnętrznej proponuję się zainstalowanie w szafie 
sterowniczej przepompowni, ograniczników przepięć klasy B + C np DEHNventil TNC 
(prod.DEHN) 
     Uziemienie ograniczników połączyć z przewodem PE . 
 
9. OCHRONA OD PORAśEŃ 
 
 SYSTEM  SIECI    -  TN-C 
            OCHRONA DODATKOWA OD PORA śEŃ  - SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE 
                                                                                             ZASILANIA 
 
     Ochronę od poraŜeń projektuje się zgodnie z normą SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne 
niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
     W złączu kablowym przewód PEN naleŜy uziemić, wartość rezystancji uziemienia nie 
moŜe przekroczyć  30 Ω. 
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     Złącze kablowo-licznikowe wykonane w II klasie ochrony, co stanowi  ochronę przed 
dotykiem pośrednim. 
      W szafie sterowniczej przepompowni  przewód PΕΝ ( neutralno-ochronny) naleŜy 
rozdzielić na przewód N (neutralny) i przewód PE (ochronny). 
      Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej przed dotykiem bezpośrednim dla instalacji i 
urządzeń, naleŜy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, które                      
będzie realizowane za pomocą wyłącznika  róŜnicowoprądowego o prądzie znamionowym 
róŜnicowym 0,03 A (30 mA). 
    Wartość rezystancji uziemienia przewodu PE przy zastosowaniu ograniczników przepięć 
nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 
 
10. UKŁADANIE  KABLA  ENERGETYCZNEGO 
 
   Roboty kablowe wykonywać z uwzględnieniem uwag zawartych w opinii ZUD. 
   Kabel nn naleŜy układać w wykopie na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 
0,1m, a następnie przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego. 
   Kabel naleŜy układać linią falistą (1-3% długości wykopu), pozostawiając przy złączach  
zapasy o  długości 2 m. 
   Przy skrzyŜowaniu z projektowaną siecią wodociągową, kabel naleŜy układać w rurze 
ochronnej o długości 2m. 
    Przy skrzyŜowaniu z projektowanym rurociągiem gazowym, kabel układać w rurze 
osłonowej o długości 3m. 
   Jako rury ochronne stosować rury A110 "AROT" . 
   Na styku izolacji i Ŝył kabla( miejsce odizolowania) załoŜyć palczatki termoizolacyjne np. 
AK4 16-35 prod. RADPOL   
 Na kabel naleŜy załoŜyć opaski identyfikacyjne, które winne zawierać: 
- typ kabla, 
- relacja linii kablowej, 
- nazwę uŜytkownika, 
- rok ułoŜenia. 
- rok ułoŜenia. 
 
11.  WARUNKI   GRUNTOWE 
 
     Na terenie występuje mozaika gleb brunatnych (na glinach zwałowych) i bielicowych (na 
utworach piaszczystych oraz miejscami gleby płowe. Na terenie projektowanej inwestycji 
występują proste warunki gruntowe. 
    Zwierciadło wód gruntowych występuje duŜo poniŜej poziomu układania kabla  
energetycznego, która wynosi 0,7m. 
 
12. UWAGI  KOŃCOWE 
 
   Roboty wykonywać z uwzględnieniem uwag zawartych w opinii ZUD.     
   Nie przewiduję się montaŜu urządzeń powodujących zakłócenia w sieci LUBZEL S.A.  
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   Przed przystąpieniem do robót, naleŜy wytyczyć trasę kabla przez uprawnione słuŜby 
geodezyjne.  
   Kabel po ułoŜeniu zgłosić do odbioru przed zasypaniem przez Zakład Energetyczny i do 
inwentaryzacji przez słuŜby geodezyjne. 
   Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez osoby 
posiadające uprawnienia. 
    Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte w instalacji winne posiadać stosowne certyfikaty 
lub atesty i mieć dopuszczenie do stosowania w energetyce. 
 
 
 
         OPRACOWAŁ: 
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           III.2     O B L I C Z E N I A      T E C H N I C Z N E 
 
 
1. MOC  PRZYŁĄCZENIOWA  
 
    Zgodnie z warunkami przyłączenia  moc przyłączeniowa obiektu wynosi Pp = 11,00 kW. 

 
2. PRĄD  OBCIĄśENIA 
  
                                         Ps                             110000 

                        I = ----------------------  =  -----------------------   = 17,28 A 
                              1,73 x U x cos φ        1,73 x 400 x 0,92 
 
   Przyjmuje się zabezpieczenie w złączu licznikowym: 
    Wyłącznik instalacyjny S303C 20A 
   Przyjmuje się zabezpieczenie w złączu kablowym: 
    Wkładka topikowa WT-1/gG 35 A 
   Przyjmuje się zabezpieczenie w złączu kablowym ZK-4: 
    Wkładka topikowa WT-1/gG 40 A 
 
3.  DOBÓR  PRZEKROJU  PRZYŁĄCZA   KABLOWEGO 
 

      Przekrój  przyłącza :    Kabel YAKY 4x35 mm2    Iz = 108  A 

 
   Sprawdzenie zabezpieczenia kabla  przed prądem przeciąŜeniowym (wg PN-IEC 60364-4-
43):  
 
        IB < In < Iz ,  I2 < 1,45 Iz 

   
     IB = 17,28 A ; In = 50 A ; IZ = 108 A ; I2 = 1,6 x 40 A = 64 A 

 
     17,28 A < 40 A < 108 A  ,  64 A < 1,45 x 108 A = 156,6 A 
    
Warunki działania urządzenia zabezpieczającego kabel przed prądem przeciąŜeniowym są 
spełnione. 
 
Wartość  całki  Joule’a  wyłączania prądu zwarciowego dla wkładki bezpiecznikowej  
WT-1/gG 40 A wynosi  9000 A 2 s. 
 

22
2

min 3582,0
115

9000
mmmm

k

tI
S z <===  

 
 Warunki doboru przekroju kabla przed prądem przeciąŜeniowym są spełnione. 
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  4. DOBÓR  PRZEKROJU  LINII ZALICZNIKOWEJ  
   
    Przekrój linii zalicznikowej: 
        

      Kabel YKY4x10 mm2    Id = 52 A 

 
   Sprawdzenie zabezpieczenia linii  przed prądem przeciąŜeniowym (wg PN-91/E-05009/43  
pkt 433): 
 
        IB < In < Iz ,  I2 < 1,45 Iz 

 
     IB = 17,28 A ; In = 20 A ; IZ = 52 A ; I2 = 1,45 x 20 A = 29 A 

                      
       17,28 A < 20 A < 52 A  ,  29 A < 1,45 x 52 A = 75,4 A 
    
Warunki działania urządzenia zabezpieczającego przewód przed prądem przeciąŜeniowym są 
spełnione 
 
5.  OBLICZENIE  PRĄDU  ZWARCIA 
 
Obliczenia prądu zwarcia dla punktu PEN w złączu kablowym: 
 
Wartość prądu zwarcia jednofazowego wg warunków przyłączenia w miejscu przyłączenia  
 
Iz1 =570 A 

 
Impedancja  pętli zwarcia do punktu przyłączenia: 
 
             0,8 x Uf        0,8 x 230V 

  Zz1 =  ----------  = ---------------- =  0,322 Ω    

                Iz1              570A  
 
Impedancja  pętli zwarcia przyłącza: 
  
           Rz     Xz 

linia kablowa  YAKY4x35 mm2 ( 90 m)  0,155 Ω 0,014 Ω 
 

Zz2 = √  Rz
2 + Xz

2   =  √ 0,1552 +0,0142 =  0,157 Ω 

 
Impedancja pętli zwarcia: 
 
Z = Zz1 + Zz2 = 0,322 Ω +  0,157 Ω = 0,479 Ω 
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Prąd zwarcia jednofazowego: 
 
            0,8 x Uf        0,8 x 230V 

  Iz 2 =  ----------  = ---------------- = 384,13 A > k x Ib = 4,8 x 40 A = 192 A 

                Zz               0,479 Ω 

 
  Warunek skuteczności ochrony od zwarć w złączu kablowo-licznikowym jest spełniony dla 
wkładki topikowej WT-1/gG 40 A w złączu kablowym ZK-4 bud. 9. 
 
 
6. OBLICZENIE   SPADKU  NAPIĘCIA 
 
   Obliczenia przeprowadza się dla przyłącza: 
 
                                  100 x P x l                100 x 11000 x 90 
               ∆ U = -----------------------  = ------------------------------  = 0,51  

                                  γ x s x U2                  35 x 35 x 4002             
 
    Dopuszczalny spadek napięcia wynosi 5%. 
 
7.  OBLICZENIE  WARTOŚĆ  REZYSTANCJI   UZIEMIENIA  PRZEWODU  PE. 
 
 
        Przyjmuje się wartość napięcia bezpiecznego 25 V – wg PN-IEC 60364-4-41:2000  
 
        Maksymalna wartość rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE: 
 
 
                             UL                 25                25 

                  R < -----------  =  ------------ = ------------  = 694 Ω 
                           IA                k x I  ∆n         1,2 x 0,03 

 
 
  Dla właściwego działania ograniczników przepięć wymagana rezystancja wynosi 10 Ω. 
 
 
 
        OBLICZYŁ 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej SST 
 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmującego wykonanie 
przyłącza kablowego nn (CPV 45314300-4) do przepompowni ścieków na 
działce nr geod. 2628  przy ul. Fieldorfa w Białej Podlaskiej.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych SST 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia oznaczają: 
 
1.4.1.Obiekt budowlany - jest budynkiem, stanowiącym wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi całość techniczno-uŜytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  
          budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku  
          wykonywania robót. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona 
          do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  
          realizacji zamówienia. 
1.4.4.Inspektor Nadzoru – jest wyznaczony przez Inwestora i jest przed 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialny. Ma on prawa i 
obowiązki jakie zostaną mu przekazane przez Zamawiającego oraz 
wynikające z przepisów szczegółowych. 

1.4.5.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.6.Zamierzenie inwestycyjne - kompleksowa realizacja nowego obiektu  
         budowlanego, lub całkowita modernizacja istniejącego zainwestowania. 
1.4.7.Zadanie budowlane - część zamierzenia inwestycyjnego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
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1.4.8.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.9. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 
           w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.10.Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z  
           ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę  
           obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
           dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  
           potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.11.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
           z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
           zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiającego. 
 1.4.12.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 
           z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
           określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
           danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.13.Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
           przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
           robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za  
        zgodność robót z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie o roboty budowlano- 
         montaŜowe przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
         wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
         współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy 
         oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
         mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
         Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i  
         utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa 

- projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
-     przedmiary robót, 
-     kosztorysy inwestorskie, 
-     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niŜej wymienione rysunki, 
        obliczenia i dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych : 
         -  przedmiary robót, 
         -  projekt budowlany wymieniony w punkcie 1.5.2. (do wglądu) 

2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy po rozstrzygnięciu 
    przetargu : 

− Wykonawca otrzyma od Inwestora, po rozstrzygnięciu przetargu: 
− dwa egzemplarze projektu budowlanego wykonawczego instalacji 

elektrycznej wewnętrznej sali zawierające: 
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− opis techniczny, 
− część rysunkowa, 
− przedmiar robót, 

3. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację 
powykonawczą obiektu. JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się 
koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje 
techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 
 1.5.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 
  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
          przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy o roboty budowlano- 
          montaŜowe, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  
          obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
          dokumentacji. 
  W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
          obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
          umowy” (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja  
          Projektowa). 
  Wykonawca po stwierdzeniu błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
          projektowej i prawnej o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
          Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
  W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 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 uwaŜane 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 zostaną zastąpione innym, a 
         roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i 

remontowych („pod ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
         budowy, w sposób określony w przepisami, w okresie trwania realizacji 
         robót, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  
         rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
         przepisami, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą  
         utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  
         realizacji robót. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  
         przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w  
         okresie trwania realizacji zamówienia aŜ do zakończenia i odbioru  
         ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe  
        urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
        sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
        do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
    
1.5.5 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: 

 
a) 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 uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
         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 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
         poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
         Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  
         dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe  
         promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego  
         odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały uŜyte do robót powinny mieć świadectwa  
        dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie  
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        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 
        uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  
        wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający  
        powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych  
        organów administracji państwowej. 
       JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
       specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie  
       środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
        i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
  
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych  
          Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora 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 urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w  
        dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów   
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia  
         na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
         Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu  
         nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim  
         przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące  
         nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo  
         ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca  
         będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób  
         uszkodzonych. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 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 odzieŜ dla ochrony 
        Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  
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        bezpieczeństwa publicznego. 
     
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
        określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w  
        cenie umownej. 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie  
         materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
        zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.  
        Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
        elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu  
        odbioru końcowego. 
       Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na  
        polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później  
        niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.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 Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie  
         zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w projektach powołane są konkretne normy lub przepisy,  
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz  
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  
przepisów, o ile w umowie o roboty budowlane nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne  
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom  
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy. 
 

1.5.14. Reprezentacja Inwestora (zamawiającego) 
 

a) Zamawiający -  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD_KAN” Sp. z 
o.o. ul. Narutowicza 35, 21-500 Biała Podlaska. 

b) Przedstawiciel reprezentujący Zamawiającego winien wykonywać prawa 
i obowiązki wymienione w umowie lub wynikające bezspornie z jej tekstu, 
przy załoŜeniu, Ŝe jeŜeli warunki umowy nakładają na Przedstawiciela 
Zamawiającego obowiązek uzyskania określonej aprobaty 
Zamawiającego przed wykonaniem takiego prawa, to zakłada się, Ŝe 
Zamawiający w kaŜdym przypadku wyda na Ŝądanie Przedstawiciela 
Zamawiającego wymagane upowaŜnienie. 
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c) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, 
Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z 
Ŝadnego ze zobowiązań wynikających z umowy. 

d) Inspektor Nadzoru jest wyznaczony przez Inwestora i jest przed 
Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialny. Ma on prawa i 
obowiązki jakie zostaną mu przekazane przez Zamawiającego oraz 
wynikające z przepisów szczegółowych. 

e) Przedstawiciel Zamawiającego moŜe przekazać Inspektorowi Nadzoru 
kaŜde z uprawnień i obowiązków jakie sam posiada i moŜe w kaŜdej 
chwili odwołać takie pełnomocnictwo. KaŜde takie pełnomocnictwo 
winno być udzielne pisemnie i przekazane w kopiach Zamawiającemu 
i Wykonawcy. Wszelkie czynności wykonane przez Inspektora 
Nadzoru w ramach takiego pełnomocnictwa będą miały taki sam 
skutek, jak dokonane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
z zastrzeŜeniem, Ŝe: 
− fakt, Ŝe Inspektor Nadzoru w ramach takiego pełnomocnictwa nie 

zakwestionował ani nie odrzucił jakiejś pracy materiałów lub 
urządzeń, nie ogranicza prawa Przedstawiciela Zamawiającego do 
zakwestionowania lub odrzucenia takiej pracy, materiału lub 
urządzenia. 

− JeŜeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym przez 
Inspektora Nadzoru w ramach takiego pełnomocnictwa ma on 
prawo zwrócenia się do przedstawiciela Zamawiającego, który 
moŜe potwierdzić, uchylić lub zmienić takie stanowisko. 

f) Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub 
Inspektorów Nadzoru w ramach pełnomocnictwa winny mieć formę 
pisemną, jednakŜe jeŜeli osoby te uznają za konieczne wydanie 
polecenia ustnie, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. 
Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru winni w takim 
przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji przed lub po 
jej wykonaniu przez Wykonawcę, a takie potwierdzenie będzie uznane 
za polecenie w rozumieniu umowy. Jednocześnie, jeŜeli Wykonawca w 
czasie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od chwili otrzymania ustnego polecenia 
potwierdzi pisemnie Przedstawicielowi Zamawiającego otrzymane 
polecenie, a to potwierdzenie nie zostanie oprotestowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego w ciągu następnych 7 dni, będzie 
uznane za równoczesne z pisemnym pleceniem Przedstawiciela 
Zamawiającego.  

g) Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic 
informacyjnych dotyczących na realizowanej budowy. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

 
1.5.15. Cesje  
          Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować  
          umowy lub jakichkolwiek jej części na innego kontrahenta. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Materiały pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł winny być zgodne  
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z rozwiązaniami zawartymi w projekcie i posiadać świadectwa  
dopuszczenia do stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości materiałów  
w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób ciągły spełniają wymagania SST. 

 
  
2.2.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
         wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez  
         Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów  
         do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
         materiałów zostanie przewartościowany przez przedstawiciela  
         zamawiającego. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
        zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  
        się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
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 Inwestora. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
        obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza  
        terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość 
         wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,  
         Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3  
         tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
         materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 
3.  Sprzęt 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
        nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
        Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i  
        powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
        w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
        takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  
        przez Inwestora.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
        zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST w  
        terminie przewidzianym umową o roboty budowlano-montaŜowe. 
        Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
        ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
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        pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i  
        przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
       Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  
       zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela  
       zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.  Transport 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  
         transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
         i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
        dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  
        obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie  
        zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
        oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
 o roboty budowlano-montaŜowe, oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
Decyzje przedstawiciela zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

         odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w  
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel 

         zamawiającego 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 rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia przedstawiciela zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez  
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
 Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do  
        aprobaty Inwestora Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi  
        on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne,  
        kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  
        dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami  
        przekazanymi przez Inwestora.  
        Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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− 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 i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, 

− 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 jako ści robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  
         wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
         materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
         materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe  
         roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
         Projektowej i SST. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  
         materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  
         wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują  
         jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
         krajowe, albo inne procedury. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Przedstawiciel zamawiającego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
         materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
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aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
        SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  
        określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez  
         producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  
         przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
         Wykonawcę przedstawicielowi zamawiającego. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6.  Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
         Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy  
         placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za  
         prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
         spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  
         przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
         strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  
         podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
         oraz stanowiska słuŜbowego. 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  
         kierownika budowy i przedstawiciela zamawiającego. 
  
 
         Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie z przedstawicielem zamawiającego programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia przedstawiciela zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
 budowy będą przedłoŜone przedstawicielowi zamawiającego do 
 ustosunkowania się. 

 Decyzje przedstawiciela zamawiającego wpisane do dziennika budowy 
         Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
         stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela 
         zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną  
         kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Ksi ęga obmiaru 
 
 Księga obmiaru jeŜeli potrzebę jej prowadzenia ustalono w umowie o 
        roboty budowlano-montaŜowe stanowi dokument pozwalający na 
        rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary  
        wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w  
        kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej  
        następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu 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 przedstawiciela 
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         zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót (je Ŝeli obowi ązek prowadzenia 
zastrze Ŝono w umowie o roboty budowlane) 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
        zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w  
         wycenionym ślepym kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
         zamawiającego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co  
         najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
        Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
         w kosztorysie ślepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
         ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  
         instrukcji Inwestora 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 Inwestora. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 
         odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 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  
         wykonane 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. 
 
8.  Odbiór robót 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
         następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy 
         udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
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         ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  
         ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w  
         czasie umoŜliwienia wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez  
         hamowania ogólnego postępu robót. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  
         dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela  
         zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie  
         później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  
         budowy. 
         Odbioru robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie  
         raportów Wykonawcy z bieŜącej kontroli robót, ewentualnych  
         uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  
         robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy  
         odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel  
         zamawiającego. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
         w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie  
         stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z  
         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
         Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  
         umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciel zamawiającego 
         zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie     
         8.4.2. 
        Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez  
        Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  
        dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
        wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  
        robót z dokumentacją projektową i SST. 
        W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
        przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
        zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  

  poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
         robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy  
         termin odbioru końcowego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  
         protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
         przez Zamawiającego. 
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 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  
         następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

c) dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i ew. PZJ, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z SST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, wodociągowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  
         dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
         porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
         końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub  
        uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  
        Zamawiającego. 
        Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  
         komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
         z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w  
         okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  
         obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest umową o roboty budowlano-montaŜowe zawarta  
         po rozstrzygnięciu warunków zamówienia. 
 
9.2. Zapłata 
 
1. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będą protokół 

odbioru i przekazania przedmiotu odbioru do uŜytkowania, obmiar robót i 
kosztorys powykonawczy podpisane przez inspektora nadzoru i 
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kierownika robót oraz upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy 

2. Umowa nie będzie uznana za wypełnioną dopóki nie zostanie podpisane 
przez Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru i 
UŜytkownika Świadectwo Wypełnienia Gwarancji, które wystawi 
Wykonawca w dacie wypełnienia swoich obowiązków wynikających z 
udzielonej gwarancji. 

3. NiezaleŜnie od wystawienia Świadectwa Wypełnienia Gwarancji zarówno 
Wykonawca jak i Zamawiający w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialni 
za wypełnienie wszelkich zobowiązań podjętych zgodnie z 
postanowieniem Umowy przed wystawieniem Świadectwa Wypełnienie 
Gwarancji, a które pozostają niedopełnione w chwili wystawienia tego 
Świadectwa. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 

− Normy i normatywy techniczne projektowania 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 

207 poz. 2016 z późn. zm.). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie MGPiB z 21 lutego 1995 r (Dz.U Nr 25, poz. 133). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 

r. Nr 71 poz. 838 z późn.zm.). 
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ochronie przeciwpoŜarowej 

(Dz.U. Nr 147 poz. 1229). 
− Warunki Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
− Warunki Szczególne (przepisy branŜowe). 
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II.   PRZYŁĄCZE  KABLOWE NN   
 
1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  

         wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
przyłącza kablowego nn (CPV 45314300-4) do  przepompowni ścieków na 
działce nr geod. 2628   przy  ul. Fieldorfa w Białej Podlaskiej. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

         przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w  
         punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

 
              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy 

wykonywaniu robót związanych z wykonaniem  przyłącza kablowego nn  do 
przepompowni ścieków na działce nr geod. 2628 przy  ul. Fieldorfa w Białej 
Podlaskiej i obejmują: 

− montaŜ złącza kablowo-pomiarowego 
− ułoŜenie linii kablowej nn - przyłącza, 
− ułoŜenie linii kablowej nn - zalicznikowej, 
− próby i pomiary. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

          branŜa elektryczna. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 

         obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami branŜowymi, katalogami 
           i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” opracowanymi  
           przez Instytut Energetyki oraz z definicjami podanymi w SST „Część 
           ogólna”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz  
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami  
Inwestora. 
 
2.  Materiały 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Część ogólna”,  
         pkt 2. 
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2.2.  Elementy gotowe 
 
2.2.1. Złącze kablowo-licznikowe 
Złącze w obudowach  typu OS  prod. EMITER wyposaŜone w podstawy  

bezpiecznikowe. 
 

2.2.2. Kable 
NaleŜy stosować kabel ziemny YAKY4x35 mm2  
 
2.2.3. Folia 
Do oznaczenia trasy kabla stosować folię koloru niebieskiego o 

szerokości 0,2 m . 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Część ogólna”, 
punkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
 Do wykonania przyłącza kablowego nn moŜna wykorzystać następujący 
sprzęt: 

− koparki, 
− łopaty i szpadle, 
− noŜe monterskie, 
− szczypce uniwersalne, 
− klucze nasadowe i płaskie, 

 
4.  Transport 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Część ogólna”, 
pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
przewozu  materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. PrzewoŜone na środkach transportu materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
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5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST „Część ogólna”, 
punkt 5. 
 
5.2.  Rodzaje robót 
 

5.2.1. Złącze kablowo-licznikowe 
Złącze kablowo-pomiarowe  naleŜy montować  w miejscu wyznaczonym 

jako wolnostojące . Po montaŜu złącza naleŜy dokręcić w sposób pewny 
wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 

 
5.2.2. Układanie kabli. 

           Kabel nn naleŜy układać w wykopie na głębokości 0,7 m na podsypce z 
piasku o grubości 0,1m, a następnie przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 
m i warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m i przykryć folią koloru 
niebieskiego. 
           Kabel naleŜy układać linią falistą (1-3% długości wykopu), pozostawiając 
przy  złączach zapas o długości 2 m. 
Na kabel naleŜy załoŜyć opaski identyfikacyjne, na których naleŜy podać: 
    - typ kabla, 
    - relację linii kablowej, 
    - nazwę uŜytkownika, 
    - rok ułoŜenia. 
 
6.  Kontrola jako ści robót 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Część ogólna”, punkt 6. 
 
6.2.  Kable 
 W czasie wykonywania robót naleŜy zwracać uwagę na ułoŜenie kabla po 
trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę, właściwe zasypanie z ułoŜenie 
taśmy ochronnej i pozostawienie zapasów przy złączu kablowym i przy słupie. 
 
6.3.  Złącze kablowe 
 Zwracać uwagę na właściwe zamocowanie obudów i  właściwe podłączenie 
przewodów. 
 
7.  Odbiór robót 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Przy przekazaniu instalacji wewnętrznej do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjna linii kablowych, 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− protokoły pomiarów, 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Normy 

− SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

8.2. Inne przepisy i dokumenty 
− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  
−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.  

−  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 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 
obciąŜeń prądem elektrycznym.  

 
9. Zakres  robót 

 

   1. STAN :   PRZYŁĄCZE KABLOWE NN    
  A. STAN :   PRZYŁĄCZE KABLOWE NN    
    

 a. ELEMENT :   ROBOTY  ZIEMNE 
   
     Poz. 1. KNR  201-0701-02-10  74,000 m 
   

  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu do 0,8 m 
   

  Poz. 2. KNR  201-0704-02-10  74,000 m 
   

  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu  do 0,6 m 
   

  Poz. 3. KNR  510-0301-01-00  152,000 m 
   

  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości:  do 0.4 m 
   

  Poz. 4. KNR  510-0303-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,000 m 
   

  Układanie w wykopie rur ochronnych A110 "AROT" 
   
   

 b. ELEMENT :   ROBOTY KABLOWE 
   
   

  Poz. 5. KNR  510-0103-02-00    85,000 m 
   

  Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wieloŜyłowych YAKY 4x35mm2 z przykryciem folią 
   

  Poz. 6. KNR  510-0114-02-00    5,000 m 
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  Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wieloŜyłowych YAKY4x35mm2 
   

  Poz. 7. KNR  510-0603-08-00    2,000 szt 
   

  Obróbka na sucho kabli energetycznych wieloŜyłow. z Ŝyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kV, 
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 50 do 120 mm2 , kabel 4-
Ŝyłowy 
  
   

 c. ELEMENT :   MONTAś URZĄDZEŃ 
   
  Poz. 8. KNR  514-0101-02-00  1,000 szt 
   

  MontaŜ złącza kablowo-licznikowego ZK-1+1P 
   
   

 d. ELEMENT :   INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 
   
  Poz. 9. KNR  508-0613-12-10  1,000 szt 
   

  MontaŜ uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiacza: ponad 3 do 
4.5 m grunt kat.III 
   
   

 e. ELEMENT :   POMIARY 
   
   Poz. 10. KNR  403-1203-01-00  1,000 odc 
   

  Badanie linii kablowej - nn o ilości Ŝył do 4 
   

  Poz. 11. KNR  403-1205-01-00  1,000 pomiar 
   

  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 
   
   

 B. STAN :   INSTALACJA  ZALICZNIKOWA    
   

   

 f. ELEMENT :   ROBOTY  ZIEMNE 
   
  Poz. 12. KNR  201-0701-02-10  5,000 m 
   

  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości  rowu do  0,8 m 
   

  Poz. 13. KNR  201-0704-02-10  5,000 m 
  

  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu do 0,6 m 
   

  Poz. 14. KNR  510-0301-01-00  10,000 m 
   

  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości:  do 0.4 m 
   
   

 g. ELEMENT :   ROBOTY KABLOWE 
   
   

  Poz. 15. KNR  510-0103-02-00  10,000 m 
   

  Ręczne układanie w rowach kablowych, kabla YKY4x10mm2 
   

 Poz. 16. KNR  510-0604-06-00               2,000 szt 
   

  Obróbka na sucho kabli energetycznych wieloŜyłow. z Ŝyłami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, 
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: do 16 mm2 , kabel 4-Ŝyłowy 
   
   

 h. ELEMENT :   INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 
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  Poz. 17. KNR  508-0613-12-10  1,000 szt 
   

  MontaŜ uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiacza: ponad 3 do 
4.5 m grunt kat.III 
   
   

 i. ELEMENT :   POMIARY 
   
   Poz. 18. KNR  403-1203-01-00  1,000 odc 
   

  Badanie linii kablowej - nn o ilości Ŝył do 4 
   

  Poz. 19. KNR  403-1205-01-00  1,000 pomiar 
   

  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 
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