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I. A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia — „REMONT I MODERNIZACJA POMPOWNI ŚCIEKÓW przy ul. 

Muzealnej w m. Łambinowice”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

l/ Zamawiający 

- Gmina Łambinowice 

2/ Organ nadzoru budowlanego 

3/ Generalny wykonawca 

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5/ Użytkownik 

- ZGK w Łambinowicach 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Remont i modernizacja pompowni ścieków przy ul. Obozowej w m. Łambinowice 

polegać będzie na: 

− wymianie pomp w istniejącej pompowni ścieków wraz z orurowaniem, osprzętem, 

armaturą, 

− montaż sondy hydrostatycznej, 

− montaż kraty koszowej, 

− wymiana wentylatorów, 

− wykonanie zabezpieczeń wejść do komór pompowni w celu dostosowania do 

obowiązujących przepisów bhp, 

− wykonanie systemu wizualizacji i nadzoru urządzeń, przekazywanie danych do biura 

ZGK w Łambinowicach, 

− wymiana instalacji oświetleniowej i zasilającej pompownie ścieków, 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów: 

− Projekt architektoniczno – budowlany 

− Projekt techniczny 

− Projekt wykonawczy 

− Kosztorys inwestorski 

− Przedmiar robót 
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1.4.2. Jednostka projektująca 

Jednostka projektująca: 

FOX THERM Biuro Projektowe mgr inż. Andrzej Lis 

48-303 Nysa ul. Sudecka 7A/15 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, 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”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle 

według dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie 

realizacji robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne 

rysunki i przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 

Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

− Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
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− 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. 

− Inspektor nadzoru inwestorskiego - uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór 

na budowie w imieniu Zamawiającego 

− Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

− Zamierzenie budowlane - kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

− Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 

− Wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 

zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej 

jednostce odniesienia 

− Średnica nominalna dn - wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 

nominalnego. 

− Ciśnienie nominalne PN - liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i 

wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach 

rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20˚C 

− Ścieki - mieszanina wód zużytych, powstających w wyniku różnorodnej działalności 

człowieka 

− Ścieki bytowo-gospodarcze - ścieki powstające w gospodarstwach domowych i 

zakładach użyteczności publicznej 

− Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 

elementu. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 
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funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 

ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 

sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 

odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 

robót. 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, jak również 

instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego Źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego Źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

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. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 

mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

− Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, 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 ustalono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

szczegółowe specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną 

legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, 

gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one wbudowane. 
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3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania 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 szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
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sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. Transport 

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 dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

− ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

− jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę do 

geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 



 

 11 
 

nadzoru uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.2. Teren budowy 

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działek objętych 

inwestycją. 

6.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy: 

− dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4, 

− dziennik budowy. 

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne 

będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy 

procesu inwestycyjnego (inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 

umowy. 

6.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast 

poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących 

instalacji i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszystkie szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
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6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza 

jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla 

ochronny życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. 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 zabezpieczenia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

jego pracowników. 

6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 

przepisami. 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 wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

6.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

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. 

6.2.10. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać 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 prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.3. Projekt organizacji robót 

6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

6.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót. 

6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami 

umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki 

pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania 

sanitarne. 

6.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 

6.4. 6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. 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, 
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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 Inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

− okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 

zamiennych, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− 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 przeprowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na 

bieżąco przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania 

poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
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przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 

obmiaru. 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 

− protokoły odbioru robót, 

− opinie ekspertów i konsultantów, 

− korespondencja dotycząca budowy. 

6.4.5. 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 Inspektora nadzoru i przedstawione do 

wglądu na życzenie zamawiającego. 

6.5. 6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

− rysunków roboczych, 

− aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 

− dokumentacji powykonawczej, 

− instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić 

ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur 
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złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę 

kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.5.2. Rysunki robocze 

Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 

zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie   

zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 

przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy 

przekazać Inwestorowi. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

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 Inspektor nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej wali. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne  

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę, 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m” jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

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 obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.3. Odbiór ostateczny robót 

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 9.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
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badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ż dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego 

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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

− ustalenia techniczne, 

− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 

zapewnienia jakości, 

− DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy według 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 w/g wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 
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9.4. 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 9.3. 

9.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora 

nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo 

finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie I miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126) 

wraz z późniejszymi zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz.2072) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) 

− 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 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45232423-3 Przepompownie ścieków 

GPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych w zakresie remontu i modernizacji pompowni ścieków na 

podstawie projektu budowlanego p.n. „Remont i modernizacja pompowni ścieków przy ul. 

Obozowej w Łambinowice.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

przy zleceniu, zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot budowlanych 

mających na celu wymianę urządzeń technologicznych pompowni, wyposażenia do obsługi 

tych urządzeń oraz, przebudowę płyt przekrywających komory pompowni wraz z wyłazami 

technologicznymi i wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach wiaty pompowni zgodnie 

z projektem budowlanym jak w pkt. 1.1. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

− Demontaż skorodowanych elementów stalowych w komorach przepompowni. 

− Wykonanie nowych, żelbetowych płyt przekrywających i pokryw wyłazów. 

− Wykonanie i montaż nowych drabin i pomostu do obsługi urządzeń 

technologicznych. 

− Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych. 

− Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach wiaty przepompowni. 

− Wywóz gruzu i złomu z terenu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 

definicjami określeń podanymi w Specyfikacji Technicznej — „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i poleceniami inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji robót 

budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do należytego uporządkowania 

terenu budowy ( robót budowlanych ) i terenów bezpośrednio przyległych a także ulicy, 

sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali w razie korzystania z nich w czasie 

prowadzonych robót. 
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1.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał postanowień zawartych w 

przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać aby zatrudnieni pracownicy wykonując pracę w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, lub nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych, byli przeszkoleni i zabezpieczeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt, odzież ochronną i 

pomieszczenia socjalne dla zatrudnionych pracowników. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania robót budowlanych należy stosować zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową (opisem technicznym i rysunkami) oraz z niniejszą specyfikacją 

techniczną. Użyte materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być 

przeterminowane, uszkodzone w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych 

materiałów i elementów budowlanych. Użyte materiały i wyroby budowlane muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 

ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Warunki dopuszczenia wyrobu budowlanego 

do obrotu określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004 

r. Nr 92, poz. 881, ze zmianą z dnia 21 maja 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i 

urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Na żądanie inspektora kierownik budowy 

winien przedstawić właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa w 

szczególności oznakowania „B” lub „CE” oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania zmiany materiałów. Decyzje 

inspektora dotyczące zmiany lub akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem 

projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, 

normach i specyfikacjach technicznych. Jeżeli dokumentacja projektowa łub specyfikacja 

przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 
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2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej klasy AQ do AIIIN muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową oraz z normami PN-EN 1992-1-1:2008, PN-ISO 6935-1:1998, PN- ISO 6935-

2:1998. Odbiór stali na budowie na podstawie atestu. 

Pręty powinny być proste lub w kręgach. Powierzchnia prętów nie może mieć 

pęknięć, pęcherzy, naderwań lub rozwarstwień. Dopuszczalne są drobne rysy i zawalcowania 

niemetaliczne jeżeli nie przekraczają 0,5 mm. Dopuszcza się też powierzchniowy nalot rdzy 

na prętach pod warunkiem, że przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji będą oczyszczone 

z zendry, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów skorodowanych, 

zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. 

2.2.2. Mieszanki betonowe i zaprawy 

Klasę mieszanek betonowych dla elementów betonowych i żelbetowych objętych 

niniejszą specyfikacją należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podstawowe wymagania dotyczące mieszanek betonowych zostały określone w 

normie PN-EN 206-1:2003. Do wykonania podłoży podbetonów na podłożu gruntowym 

przyjęto klasę C 8/10. Dla elementów konstrukcyjnych przyjęto klasę C 20/25. 

Projektowane mieszanki betonu Wykonawca winien wytwarzać w taki sposób, aby 

odchylenie standardowe od średniej 28-dniowej wartości wytrzymałości kostkowej nie 

przekraczały wartości 6 N/m2. 

Wymagania i klasy zapraw powinny być zgodne z opisem w dokumentacji 

projektowej oraz z postanowieniami normy PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące 

zapraw. Część 1. Zaprawa tynkarska. Część 2. Zaprawa murarska. 

2.2.3. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym 

znaczeniu, oraz dla wzmocnienia podłoży i zasypek należy stosować cement portlandzki 

wieloskładnikowy CEM II/A 32,5 z aktualnym terminem przydatności do użytku. 

Wymagania wg PN-EN 107-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.2.4. Woda zarobowa do betonów i zapraw 

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy należy 

stosować wodę pitną, wodociągową pobieraną ze zbiornika pośredniego. W przypadku 

korzystania z innego źródła należy przeprowadzić jej badanie i porównać zgodność z normą 

PN-EN 1008. 

2.2.5. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji bitumicznych i papowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach branżowych i powinny posiadać 
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świadectwa [TB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Należy stosować materiały 

w oryginalnych opakowaniach. 

− Papa asfaltowa izolacyjna l/400 wg PN-B-27617/A1:1997 

− Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998 

− Lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-B-24625:1998 

− Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24625:1998 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu oraz znakiem CE lub B. 

2.2.6. Konstrukcje i elementy stalowe 

Do konstrukcji stalowych stosować należy kształtowniki walcowane i zimnogięte, 

rury, blachy i płaskowniki ze stali klasy 1 w gatunku S235JR wg PN-EN 10025:2002. 

Jako łączniki występują połączenia spawane - elektrody EA- 146 wg PN-91/M-69430 

oraz na śruby średnio dokładne klasy 4.8-ll wg PN-EN-ISO 4014:2002.  

Wymagania dotyczące konstrukcji stalowych w zgodzie z normą PN-EN 1090-2:2012. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy ( Projekt Bioz) lub uzgodnione z Inżynierem. Składowane materiały, elementy i 

urządzenia powinny być dostępne dla Inżyniera Kontraktu w celu przeprowadzenia kontroli. 

Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, butle z tlenem i acetylenem) muszą 

być przechowywane pod zamknięciem w przewiewnych pomieszczeniach, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

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. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Do wykonania robót ujętych w niniejszej SST zaleca się użycie następującego sprzętu: 

− wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 Mg 

− wyciągarka ręczna lub z napędem elektrycznym 

− betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 - 250 dm3 

− zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

− spawarka elektryczna 300 A 

− wentylator elektryczny lub spalinowy 2-2,8 kW 

− piła tarczowa 

− nożyce mechaniczne do prętów zbrojeniowych 
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− giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 

− prościarka do prętów zbrojeniowych 

Rodzaj lub typ przewidywanego do użycia sprzętu i maszyn należy uzgodnić z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie przepisów BHP. Sprzęt 

może być użyty wyłącznie w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcją obsługi. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 

Do przewozu materiałów sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz itp. należy używać 

samochody samowyładowcze o ładowności do 5 Mg. Do przewozu materiałów ściennych, 

workowanych lub w opakowaniach, elementów prefabrykowanych, itp.. należy korzystać z 

samochodów dostawczych lub skrzyniowych o ładowności do 5 Mg. Do przewozu masy 

betonowej używać specjalistycznej mieszarki samochodowej do transportu betonu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć ładunek przed możliwością przemieszczania się lub 

mechanicznego uszkodzenia. Druty lub taśmy użyte do zabezpieczenia ładunków powinny 

posiadać wytrzymałość, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie 

zostaną zerwane. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, 

dokumentacją projektową i przekazanymi na piśmie zaleceniami przez inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i poleceniami inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej 

dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót patrz pkt. 1.6. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Roboty demontażowe elementów stalowych 

Przed przystąpienie do robót demontażowych należy komory przepompowni 

przewietrzyć przy pomocy wentylatora elektrycznego o mocy 2 kW w stopniu 

zapewniającym bezpieczeństwo dla pracowników. 

Roboty mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy pod stałym nadzorem 

technicznym. Demontaż elementów stalowych wykonać przy pomocy tlenowo 

acetylenowego zestawu spawalniczego. W czasie wykonywania robót spawalniczych należy 

w sposób ciągły wietrzyć komory, a spawaczom należy zapewnić asekurację. 

5.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

Deskowania tradycyjne 

Wykonywane na miejscu budowy z drewna iglastego bez wad w postaci sęków ponad 

18 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność deskowań w połączeniach płaszczyzn 

i w narożach. W połączeniach narożnych stosować listwy fazujące 2-4 cm. Deski powinny 

mieć grubość nie mniej niż 25 mm, szerokość nie większą niż 18 cm. Wskazane jest, aby deski 

były jednostronnie struganie i przygotowane do zestawiania na wpust i pióro. 

Stał zbrojeniowa 

Klasy, gatunki i średnice stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową. Pręty powinny być proste lub w kręgach. Przed użyciem ich do zbrojenia 

konstrukcji należy oczyścić je z zendry, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie 

prętów zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. Dopuszczalne wygięcia miejscowe nie 

mogą przekraczać 4 mm. Wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia konstrukcji wg PN-B-

03264:2002. 

Roboty betoniarskie 

Muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 206-1:2003 i PN-B-

06251. Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia i uzyskaniu pozwolenia 

inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

Betonowanie należy wykonywać przy temperaturze nie niższej niż + 57C i nie wyższej 

niż + 30°C, utrzymując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się nakrycie betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i jednocześnie 

chroniącymi beton przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem. Przy temperaturze 

powyżej +57°C należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową betonu przez okres co najmniej 

7 dni. 

Rozdeskowanie elementów konstrukcyjnych można wykonać po osiągnięciu przez 

beton co najmniej 2/3 projektowanej wytrzymałości normowej. 
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5.2.3. Konstrukcje stalowe 

Wymagania ogólne dotyczące wytwarzania elementów, spawania i montażu 

próbnego powinny być zgodne z postanowieniami określonymi w normie PN-B- 6200:2002 

rozdziały 4 i 5. Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, 

którego organizację, kwalifikację, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-

87/M-69009 i PN-EN ISO 14731: 2006. 

Montaż konstrukcji stalowych powinien odbywać się zgodnie zatwierdzonym przez 

Inżyniera Kontraktu projektem montażu. Projekt montażu powinien zapewniać stateczność 

konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją powinny 

zostać podane w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO12944-8. 

Projekt powinien uwzględniać zasady ochrony przed korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz 

wymagania określone w punkcie 8.1 normy PN-B-06200:2002. 

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozją należy przyjąć: 

zastosowanie powłoki cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN ISO 

12944-5 zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-3. Oczekiwany okres 

trwałości do pierwszej większej renowacji - ponad 15 lat (trwałość wysoka wg PN-EN ISO 

12944-1). Pozostałe wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami 

rozdziału 8 normy PN-B-06200:2002. Elementy wykonane ze stali odpornej na korozję 

zgodnie PN-EN 10088 nie wymagają ochrony przed korozją. 

5.2.4. Posadzki cementowe 

W posadzkach należy wykonać szczeliny dylatacyjne o charakterze izolacyjnym i 

przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w miejscach, w których 

zachodzi konieczność wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia 

materiałów posadzki. Szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi od 

innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów i urządzeń). 

Szczeliny przeciwkurczowe muszą być wykonane w podkładach i posadzkach z 

zaprawy cementowej i betonu cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 1/3 +1/2 

grubości warstwy wypełnione odpowiednią masą elastyczną i powinny dzielić powierzchnię 

podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 16 m2. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów na placu budowy polegać powinna na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, sprawdzeniu cech fizycznych, 

ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu, zgodności klas, gatunków, wymiarów, itp. 

Ponadto należy sprawdzić kompletność, znaki kontroli jakości na opakowaniu oraz 

posiadane Świadectwa ITB o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. W 

przypadku gdy zaprawy wytwarzane są na placu budowy, należy kontrolować ich skład i 



 

 31 
 

konsystencję w sposób podany w przedmiotowej normie. Wyniki odbiorów materiałów lub 

wyrobów powinny być odnotowane wpisem do dziennika budowy. 

Wymagania w zakresie jakości materiałów określone są w przedmiotowych normach, 

które wyszczególniono w pkt.10. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w 

punkcie 2 i 5 ogólnej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzić należy prawidłowość wykonania robót poprzedzających w zakresie 

wniesionych uwag dotyczących zmian i uzupełnień, prawidłowość wykonanych podkładów 

w zakresie wymaganych warstw, ich grubości i wykończenia powierzchni. Kontrolę jakości 

robót należy prowadzić systematycznie w czasie wykonywania robót. 

6.2.1. W zakresie konstrukcji betonowych i żelbetowych należy sprawdzić 

− prawidłowość wykonanych deskowań; wymiary, sztywność, szczelność, rodzaj 

powierzchni, czystość deskowań i obecność wkładek dystansowych; 

− jakość wykonania zbrojenia; zgodność z projektem i podanymi wymaganiami 

(zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem); 

− warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót betonowych; 

− rodzaj i klasę mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania 

próbek; 

− prawidłowość zagęszczenia betonu, rozmieszczenie i zabezpieczenie przerw w 

betonowaniu; 

− sposób zabezpieczenia świeżego betonu przed opadami i niskimi temperaturami; 

− sposób pielęgnacji betonu i czas rozdeskowania; 

− fakturę powierzchni betonu i sposób ewentualnych napraw. 

6.2.2. W zakresie wykonania konstrukcji stalowych sprawdzeniu podlega 

− zgodność z projektem zastosowanych wyrobów i profili stalowych, gatunek stali; 

− jakość wykonanych połączeń spawanych i śrubowych; 

− jakość powłok antykorozyjnych. 

6.2.3. W zakresie wykonania posadzek należy sprawdzić 

− jakości wykonanych robót przez ocenę wzrokową wyglądu zewnętrznego; 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni; 

− jeżeli wymagane są dylatacje, sprawdzić należy sposób ich wykonania i wypełnienia. 
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7. PRZEDMIARY I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Zasady ogólne obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki tego 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót. i terminie 

obmiaru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z 

odbiorów robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Wykonane roboty określa się w jednostkach obmiaru wyrażonych w: 

− deskowania w [m2] — deskowanej powierzchni elementu 

− roboty zbrojarskie [kg] — teoretyczna ilość zmontowanego zbrojenia, wg rysunków 

nie uwzględnia się drutu wiązałkowego, przekładek montażowych, ani zwiększonej 

ilości materiału powstałej w wyniku stosowania przez wykonawcę średnic większych 

niż w projekcie 

− roboty betonowe w [m3] — betony konstrukcyjne, podbetony i podłoża 

− konstrukcje stalowe w [kg] lub [tonach] - zamontowanej konstrukcji 

− stalowe wyroby gotowe i wyroby warsztatowe w [kg] lub w [szt] 

Zasady obmiaru robót budowlanych określają powszechnie dostępne Katalogi 

Nakładów Rzeczowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu, zgodnie z zakresem 

zawartej umowy, z uwzględnieniem zmian uzgodnionych z Inwestorem i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiory robót budowlanych powinny być poprzedzone odbiorami materiałów 

zastosowanych do wykonania tych robót. Należy sprawdzić zgodność zastosowanych 

materiałów z dokumentacją i wymaganiami określonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz 

wniesionymi i przyjętymi zastrzeżeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 

potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy. 

Odbiór deskowań i zbrojenia elementów konstrukcyjnych należy dokonać przed 

przystąpieniem do robót betonowych. Odbiór powinien być dokonany przez inspektora 

nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór zbrojenia powinien polegać 

na sprawdzeniu zgodności z rysunkami konstrukcji żelbetowych w zakresie średnic, liczby, 

rozstawu prętów i strzemion, wykonania haków, długości złącz i zakotwień oraz wielkości 

otulenia prętów. 

Odbiory robót konstrukcji betonowych i stalowych podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. W czasie odbioru należy dokonać kontroli wykonanych robót wg zasad 

określonych w punktach 6.3. do 6.7. 

Zaleca się dokonanie odbiorów po zakończeniu każdego rodzaju robót w celu 

określenia jakości wykonanych robót i uproszczenie przez to czynności przy odbiorze 
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końcowym. Dokonanie odbioru danego rodzaju robót jest obowiązkowe, gdy wynika to z 

przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robót w następnej 

kolejności, lub gdy takiego odbioru zażąda właściwy organ państwowego nadzoru 

budowlanego. 

Z każdego odbioru robót ogólnobudowłanych i wykończeniowych powinien być 

sporządzony protokół zawierający odniesienia do wymagań określonych w pkt. 5.2. i 

powinien być zakończony konkretnymi wnioskami, oraz powinien być dokonany wpis do 

dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Należy podać sposób przechowywania oryginału i 

sporządzonych kopiach. 

Zasady i dokumenty odbioru końcowego robót budowlanych podano w Specyfikacji 

Technicznej — „Część ogólna” 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej — „Część ogólna”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

ze zmianą z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 114, poz. 760). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo ITB, Warszawa 

2012 r. 

PN-B-06050:2012    Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

10PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-EN 107-1:2012 Cement - Część 1. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 413-1:2013  Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

PN-EN 1992-1:2008    Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. 

Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-2:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. 

Zaprawa murarska. 

PN-EN 206-1:2003   Beton. Wymagania, własności, produkcja i zgodność. 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 

PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych 
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PN-70/H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 

powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowana. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 

czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997    Emalie epoksydowe chemoodpome. 

PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Wykonanie i nadzór prac malarskich.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 

 

 

 

 

2/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

— ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- 45232423-3 — Pompownia ścieków 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pn: „Remont i modernizacja 

pompowni ścieków przy ul. obozowej w m. Łambinowice” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

− wykonanie tymczasowej instalacji obejścia pompowni ścieków na czas robót, 

− opróżnienie zbiornika pompowni ze ścieków i osadów, 

− demontaż istniejących pomp zatapialnych wraz z armaturą i rurociągami 

technologicznymi, 

− demontaż istniejącego wentylatora nawiewnego i wentylatora wywiewnego, 

− montaż nowego wyposażenia pompowni ścieków, 

− uruchomienie pompowni ścieków. 

1.4. Określenia podstawowe 

Pompownia ścieków - obiekt inżynierski z wyposażeniem, instalacją i pomocniczym sprzętem 

technicznym służący do przepompowywania ścieków z niższego poziomu na WYŻSZY. 

Wyposażenie pompowni - zespół pompowy, instalacja i pomocniczy sprzęt techniczny 

służący do przepompowywania ścieków z niższego poziomu na wyższy. 

Zasilanie elektryczne pompowni - wewnętrzna i zewnętrzna instalacja elektryczna wraz z 

urządzeniami pomiarowymi. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w A-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i SST. 
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2.2. Charakterystyka pompowni ścieków 

− montaż nowych pomp zatapialnych do ścieków - przyjęto 2 komplety pomp 

zatapialnych do ścieków, do pracy przemiennej, parametry pompy: Qp=20 l/s, 

Hp=12,30m słw. , P1=6,8kW, P2=6,0kW, pompy do zamontowania w istniejącym 

zbiorniku pompowni ścieków w komorze ścieków, wyposażenie dodatkowe dla 2 

pomp zatapialnych (stopa sprzęgająca z kolanem, prowadnica rurowa, łańcuch itp.), 

− montaż nowego orurowania o średnicy Ø160mm i Ø 200mm z rur i kształtek 

ciśnieniowych PE, 

− montaż nowej armatury zaporowej - zasuw i zaworów zwrotnych o średnicy 

Dn150mm montowanych w komorze technologicznej, 

− montaż 3kpl. wentylacji grawitacyjnej o średnicy $110PVC /nawiewno-wywiewnej/ 

komory pompowni, 

− montaż żurawika o udźwigu 250kg do wyciągania pomp, z wyciągarką elektryczną o 

mocy P=1,8kW, 

− montaż nowego wyposażenia w zakresie sterowania pracą pomp, tj. montaż sondy 

hydrostatycznej poziomu oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków wg 

AKPIA, 

− montaż kraty koszowej z wyciągarką elektryczną, krata do zamontowania w komorze 

skratek, parametry techniczne: krata koszowa wymiarach 600x600x600mm, oczka 

kraty 20x20mm, z prowadnicami ze stali, z mechanizmem zamykania kanału 

dopływowego o średnicy Dn400mm, żurawik o udźwigu 400kg, wyciągarka linowa 

P=1,8kW, pojemnik na skratki o pojemności 1100 litrów, 

− montaż nowego wentylatora nawiewnego WBS 20 trójfazowego o parametrach 

P=0,37kW, 1400 obr/min, wydajności 1400m3/h, spręż 200Pa 

− montaż nowego wentylatora wywiewnego WD2ZO trójfazowego o parametrach 

P=0,18kW, 1400 obr/min, wydajność 1400m3/h, spręż 270Pa 

2.3. Sterowanie i wizualizacja 

Układ sterujący pracą i wizualizacją zgodnie z specyfikacją nr 4 - system AKPiA. 

2.4. Składowanie materiałów 

Pompy, armatura i osprzęt powinny być przechowywane w zamkniętym suchym i 

oświetlonym pomieszczeniu. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. Sprzęt do wykonania robót: 

− zgrzewarka do rur PE; 

− samochód dostawczy; 
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− oraz inny wynikający ze specyfiki prac. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

4.2. Transport 

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z zaleceniami producenta. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz wytycznymi producenta (dystrybutora) urządzeń. 

6. 6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 

Inwestora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować szczelność połączeń elementów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi poszczególnych pozycji zawartych przez wykonawcę w 

przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie. 

 

 



 

 39 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badanie poprawności działania pompowni polega na kontroli: 

− montażu i pracy pomp, 

− montażu sondy hydrostatycznej poziomu oraz wyłączników pływakowych. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Rozruch 

Po dokonaniu odbioru wstępnego należy dokonać rozruchu pompowni. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia. 

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni 

ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania.PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne 

wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 

 

 

 

3/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

E.01.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 

45314300-4  Kładzenie kabli 
45315700-5  Montaż rozdzielnic elektrycznych 

45311000-1  Układanie przewodów 
45317000-2  Podłączanie silników elektrycznych 
45315100-9  Montaż osprzętu elektrycznego 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wnętrzowych 

w remontowanej i modernizowanej Pompowni ścieków w miejscowości Łambinowice. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w modernizowanym lokalu. 

Zakres robót obejmuje: 

a) montaż tablic bezpiecznikowych - rozdzielczych; 

b) montaż linii zasilających rozdzielnice; 

c) instalację elektryczną oświetleniową; 

d) instalację elektryczną gniazd wtyczkowych; 

e) instalacje elektryczne siłowe; 

f) instalację ochronników przepięć; 

g) instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń; 

h) instalacja odgromowa. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 

X/1,2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty 

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego 

(Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i 

zgodności z dokumentacją projektową. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rozdzielnice główne i lokalne 

Parametry techniczne, budowę tablic rozdzielczych, układ połączeń oraz stopień 

ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposażone one będą w typowe elementy 

zabezpieczające produkcji np. Legrand dobrej klasy europejskiej. Jako elementy 

zabezpieczające stosować rozłączniki bezpiecznikowe, małogabarytowe bezpieczniki, 

selektywne wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe 

wyłączniki instalacyjne. Tablice wykonać w układzie TN-S z oddzielnymi szynami PE1 N. 

Elementy zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami. 

2.2.2. Przewody instalacyjne 

Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce połwinitowej na napiecie 

znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 2, 5, 4, 6, 10, 15, 25mm2 i ilości 

żył 2-5 wg PN-87/E-90056. 

2.2.3. Gniazda wtyczkowe 

− Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP44 pojedyncze z uziemieniem 10/16A, 250V. 

− Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A, 250V. 

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normami: PNIEC 

884:1996; PN-E-93201:1997. 

2.2.4. Oprawy oświetleniowe 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art.13 Ustawy o badaniach i 

certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). 

Oznaczenia według projektu technicznego. Przewiduje się zastosować lampy nastropowe 

świetlówkowe montowane bezpośrednio do sufitu oraz na zwieszakach. 

2.2.5. Materiały z demontażu 

Przed utylizacja przewody, aparaturę , urządzenia przedstawić Inwestorowi, który 

podejmie decyzję o ich przeznaczeniu (część do utylizacji, materiały w dobrym stanie 

technicznym pozostaną do powtórnego użytku dla Inwestora). 

2.2.6. Odgałęźniki instalacyjne 

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 400V 

(w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne — końcowe o średnicy 60mm pogłębione 

i rozgałęźne IP44 o średnicy 80mm. Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne z normami: PN-E 

93207:1998; PN-E93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2- 5:2001. PN-EN 

60998-2:2001. PN-E 93208:1997. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt 1P44. 
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2.2.7. Łączniki 

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania na 

cegle lub betonie. Łączniki 16A, 250 V 1P44, do mocowania na cegle lub betonie. Łączniki 

muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000. 

2.2.8. Ograniczniki przepięć 

Stosować ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzące układ 

ochronników kl. B+C. 

2.2.9. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę 

wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 

odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 

należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 

robót. 

2.2.10. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego 

sprzętu: 

− elektronarzędzia 

− spawarka 

− koparka 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą 

wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć 

ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty instalacyjne. Ogólne 

zasady robót montażowych wg ST (WYMAGANIA OGÓLNE). 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejście przez ściany 

Przejścia przez Ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach 

rurowych; 

b) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być 

wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową 90min. 

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej 

w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje 

elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje żył podano w projekcie 

technicznym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-żyłowe. Izolacja przewodów 750 V. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi YDYp 1,5mm2 a obwody gniazd 

wtyczkowych przewodami YDYp 3x2,5mm2. Przewody układać na ścianach n/t w rurkach 

ochronnych a w ciągach głównych na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych. 

Wyłączniki oświetlenia instalować na wys. 1,4m. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać n.t. 

Gniazda instalować na wysokościach podanych w dokumentacji technicznej.. W instalacjach 

oświetleniowych stosować pogłębione puszki pod wyłączniki wykorzystywane do 

rozgałęzień. Unikać stosowania puszek rozgałęźnych. Szczegółowe zasady montażu 
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osprzętu, jego stopień ochrony oraz wysokości montażu podane są w projekcie technicznym. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane 

w stropach należy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy lub 

zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami 

wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.6. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do urządzeń zasilanych z 

wypustów należy wykonać w rurach ochronnych giętkich. 

5.7. Układanie przewodów 

Projektowane przewody i kable wewnątrz pomieszczeń technicznych układać w 

rurkach ochronnych RL montowanych na uchwytach n.t. Podejścia do skrzynek 

przyłączeniowych urządzeń chronić rurkami giętkimi z odpowiednio uszczelnionymi 

zakończeniami. Koryta kablowe montować do konstrukcji ścian oraz kratownic dachu za 

pomocą typowych uchwytów montażowych. Przejścia przez ściany koryt oraz przewodów 

uszczelnić. 

5.8. Połączenia wyrównawcze 

Wykonać ekwipoencjalizację konstrukcji metalowej obiektu, metalowych instalacji, obudów 

rozdzielnic, drabinek kablowych, korytek, części przewodzących oraz przewody PE instalacji 

elektrycznych i ekrany instalacji teletechnicznych. Należy wykonać główne połączenie 

wyrównawcze, łącze ze sobą wszystkie metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem 

PE tablic R. Oporność dodatkowego uziomu roboczego nie może być większa od 10Ω. 

Jako główne połączenie wyrównawcze zastosować należy bednarkę ocynkowaną 

Fe/Zn30x4mm układana w posadce lub na ścianie bocznej. Połączenia bednarki należy 

zespawać i odpowiednio zakonserwować. Na końcach bednarki zamontować listwy 

zaciskowe uziemiające. Urządzenia podłączać przewodem LgY10mm2 do listew zaciskowych. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Projektowane przewody główne instalacji wyrównawczej podłączyć do 

projektowanego uziomu otokowego budynku. 

5.9. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne 

mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 

nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 

mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
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przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 

cynowania). 

5.10. Przyłączenia odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy 

wykonywać: 

− - przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi. 

5.11. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 

w podłożu. Po zamontowaniu urządzeń należy zainstalować aparaty zdjęte na czas 

transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach. Należy dokręcić w sposób pewny 

wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony 

zdjęte w czasie montażu. Następnie należy podłączyć obwody zewnętrzne oraz przewody 

ochronne. 

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

− pomiary pętli zwarciowych 

− pomiary rezystancji uziemień 

− próby funkcjonalne 
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6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinno podlegać: 

− zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową; 

− właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie 

punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów 

rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 

protokołu odbioru. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych, Jednostką 

obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów po 

montażowych. 

10. Przepisy związane 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r, — Prawo budowlane (Dz. U z 2016r poz. 290).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 

poz. 1422) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012r poz. 462 ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

− dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ. U. z 20021 nr 109 poz. 

953 ze zm.). 

− Ustawa z dnia 9 maja 2014r o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014r poz. 768). 

− Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016r poz. 806). 
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− Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016r w sprawie dokonywania 

oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (DZ. U. z 2016r poz. 878). 

− Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r nr 

O poz. 492). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r poz. 672). 

− Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r poz. 191). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010r nr 109 poz. 719). 

− Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r nr 0 poz. 1059). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji I sieci (Dz. U. z 2003r nr 89 poz. 928). 

− Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r 

poz. 666). 

− Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 

oraz z 2016r poz. 831 1 996. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nz 130 poz. 1389). 

 

− PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

− PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

− PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

− PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4 – Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

ogólnych charakterystyk 
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− PN-IEC 60364-4-45:1999 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napicia 

− PN.IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego — Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: 

Sprawdzanie 

− PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

− PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

− PN-EN 50310:2042 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

− PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych 

− PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 

 

 

 

4/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 
SYSTEM AKPiA 

 

 

F.01.00.00. SYSTEM AKPiA 

 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 

45314300-4  Kładzenie kabli 
45315700-5  Montaż rozdzielnic elektrycznych 

45311000-1  Układanie przewodów 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru „Systemu AKPIA", dla zadania: Remont i Modernizacja Pompowni 

Ścieków przy ul. Obozowej w miejscowości Łambinowice. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w  

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają zakres prac realizowanych w 

ramach robót elektrycznych związanych z budową Systemu AKPiA na Przepompowni 

Ścieków przy ul. Obozowej w miejscowości Łambinowicach. i obejmują:  

Roboty przygotowawcze: 

1) Wyszczególnienie obiektów technologicznych przeznaczonych do zamontowania 

określonych układów pomiarowych i szaf sterowniczych, 

2) Prace geodezyjne - wytyczenie trasy pod wykopy kabli i przewodów AKPiA, 

3) Przygotowanie konstrukcji pomocniczych służących do zamocowania czujników i 

przetworników na obiektach technologicznych, 

4) Przygotowanie stref składowania materiałów do zabudowania. 

Roboty zasadnicze: 

1) Układanie w korytkach, w ziemi i w rurach osłonowych kabli i przewodów AKPIA, 

2) Montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych na obiektach 

technologicznych, 

3) Montaż wyposażenia dodatkowego układów pomiarowych, 

4) Testowanie funkcjonalności układów pomiarowych, 

5) Zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego 

oraz narzędziowego w sterowniku. 

6) Testowanie funkcjonalności systemu sterowania. 

7) Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających w poszczególnych układach 

pomiarowych. 

Roboty końcowe: 

1) Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 

2) Prace porządkowe po wykonaniu robót, 

3) Kontrola jakości wykonanych robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOÓR) Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 

ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 

jedno- lub wielofazowych. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w którym jakakolwiek 

część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 

poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

Przetwornik sygnału - urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący z 

sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość (czujnik, sonda, głowica pomiarowa 

itp.), na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy, częstotliwościowy itp.). 

Stacja dyspozytorska - stacja operatorska mająca najwyższy priorytet w uprawnieniach 

związanych z zarządzaniem systemem sieci, 

Terminal operatorski - stanowisko wyposażone w wyświetlacz jedno lub wielolinijkowy 

pracujące w sieci, realizujące zbieranie danych z obiektu, wyświetlanie wybranych wskazań, 

obsługę komunikatów i przesyłanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej, 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Trasa korytek kablowych - pas przestrzeni na ścianie, suficie lub bezpośrednio na 

wspornikach na którym ułożony jest ciąg korytek kablowych. 

Sterownik komunikacyjny - sterownik organizujący obustronną wymianę danych z innym 

sterownikiem, 

Sygnalizacja wartości granicznych - pomiar z zastosowaniem urządzenia które mierzy 

kontrolowany parametr w sposób ciągły i przekazuje sygnał o przekroczeniu zadanego 

progu, 

Wizualizacja - przedstawianie na ekranie monitora przebiegu procesu, wartości mierzonych 

parametrów, stany pracy urządzeń oraz stany awaryjne, 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 

szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania w zakresie materiałów i urządzeń podaje punkt 2.1 w Części 1 

Dokumentacji Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

Świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również 

aktualną DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 

przedmiotem niniejszej ST są: 

− Armatura instalacji sond, 

− Czujnik poziomu pływakowy, 

− Drukarka atramentowa kolorowa, 

− Hydrostatyczny przetwornik poziomu, 

− Kable specjalistyczne sterownika, 

− Karty wejściowe sterownika, 

− Karty wyjściowe sterownika, 

− Kaseta sterownika standardowa, 

− Konstrukcje wsporcze stalowe, 

− Moduł sterownika analogowy wejściowy, 

− Moduł sterownika analogowy wyjściowy, 

− Oprogramowanie narzędziowe graficzne - operatorskie, 

− Oprogramowanie użytkowe sterownika, 

− Panel operatorski z wyświetlaczem, 

− Podstawa do sygnalizatora analogowego, 

− Przetwornik ciśnienia, 

− Przetwornik poziomu, 

− Rura PCV grubościenna, 

− Sterownik-jednostka centralna CPU z portami wejścia/wyjścia, 

− Szafa jednopolowa z wentylacją konwekcyjną 

− Szyna montażowa, 

− Szyna profilowa, 

− Wyłączniki samoczynne typu $, 

− Zaciski 2,5mm-, 

− Zaciski 4mm, 

− Zasilacz standardowy 110/220V 24AC, 

− Zasilacz niskonapięciowy 120/230V AC, 24VDC, 

− Zawór manometryczny. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania w zakresie sprzętu podaje punkt 3 w Części 1 Dokumentacji 

Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. 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, Programie 

Zapewnienia Jakości (PZJ). 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 

Przetargowej, 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. 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, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Specyfikację sprzętu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach 

Szczegółowych. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący 

sprzęt: 

− Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny (1), 

− Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15m3 (1), 

− Ładowarka |-naczyniowa kołowa 1.25m3/h, 

− Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1), 

− Spawarka elektryczna wirująca 500 A, 

− Ubijak spalinowy 50 kg, 

− Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 

− Rusztowanie zewnętrzne rurowe, 

− Urządzenie przeciskowe, 

− Drobny sprzęt mechaniczny i podręczne elektronarzędzia. 

4. Transport 

Ogólne wymagania w zakresie transportu podaje punkt 4 w Części 1 Dokumentacji 

Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki 

na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie 

transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania 

wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 

załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 

dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju robót podano w 

Wymaganiach Szczegółowych. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące środki transportu: 

− Ciągnik kołowy (1), 

− Samochód dostawczy do 0.9t (1), 

− Samochód samowyładowczy do 5t (1), 

− Samochód skrzyniowy do 3.5t (1), 

− Przyczepa do przewożenia kabli, 

− Przyczepa do przewożenia szaf. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 5 Części I 

Dokumentacji Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. Wykonanie robót związanych z 

budową Systemu AKPiA jest warunkiem koniecznym ostatecznego odbioru końcowego - 

Przejęcia Robót, zgodnie z zapisem punktu 8.4 w Części 1 Dokumentacji Przetargowej ST 

00.00 Wymagania Ogólne. 

5.2. Układanie kabli AKPiA w ziemi 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych służby geodezyjne korzystając z projektu i 

aktualnych map oraz planów określą trasę przebiegu kabli AKPIA. Podczas wytyczania trasy 

wskazane zostaną miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, które wykonawca oznakuje 

je. Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub 

przeszkody demontowalne utrudniające wykopy lub montaż korytek, należy je 

zdemontować na czas wykonywanych robót. Ze względu na bliskość istniejących obiektów 
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technologicznych należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych za pomocą 

sprzętu zmechanizowanego. Przed przystąpieniem do prac należy Ściśle określić strefy 

odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami 

ziemnymi, zwłaszcza dla rur, złączek i bębnów kablowych. Oznaczenie położenia kabla 

ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, powinno być 

wykonane słupkami oznacznikowymi z literą „K". 

5.3. Układanie kabli AKPIA w korytkach kablowych. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć 

przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i 

kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. Przy układaniu kabla można zginać go 

tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. 

Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami w 

korytkach powinno być wykonane co 1Om w miejscach, w których łatwo jest odkryć pokrywy 

korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na nierówności lub zadziory 

krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie wygładzić i 

wyprostować. 

Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 220V powinna 

wynosić co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i 

szafek montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota, natomiast do samych urządzeń 

pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po 

ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami 

wykonane będą w rurach grubościennych z twardego PCV. Przewody ochronne nie mogą 

być łączone w terenie z przewodami ekranowymi. 

5.4. Montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych. 

5.4.1. Pomiar poziomu 

5.4.1.1. Układ z pływakowym sygnalizatorem poziomu. 

Bezpośrednim elementem pomiarowym układu jest pływakowy sygnalizator 

poziomu znajdujący się w przestrzeni zbiornika magazynującego mierzoną płynną 

substancję. Sygnalizator posiada styk przełączający, dlatego też po doprowadzeniu do niego 

potencjału 24VDC, sygnał wychodzący ma postać dwustanową o wielkości również 24VDC. 

Trafia on do układu sterowania, gdzie poprzez zastosowanie przekaźnika pomocniczego, jest 

on powielany na sygnał +24VDC. Stąd trafia do wejścia binarnego sterownika 

programowalnego gdzie następnie wykorzystywany jest w procesie sterowania określonego 

procesu technologicznego. Przewód sygnałowy doprowadzony do czujnika jest wielożyłowy. 
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5.4.1.2. Układ z hydrostatyczną sondą poziomu. 

Bezpośrednim elementem pomiarowym układu jest hydrostatyczna sonda poziomu 

zanurzona w przestrzeni zbiornika magazynującego mierzoną płynną substancję. Sonda 

posiada wewnątrz przetwornik dający na wyjściu standardowy sygnał prądowy 4-20mA, 

który trafia do układu sterowania lub do wejścia analogowego sterownika programowalnego 

stacji obiektowej. Następnie sygnał ten wykorzystywany jest w procesie sterowania 

określonego procesu technologicznego. 

Przewód sygnałowy doprowadzony do przetwornika jest trzyżyłowy ekranowany. 

Ekran ten następnie przyłączony jest do szyny PE w szafie sterownika. Przetwonik 

zabezpieczony jest przed przetężeniem za pomocą bezpiecznika umieszczonego w zacisku 

montażowym. 

5.5. Wymagania systemu sterowania AKPiA oczyszczalni. 

W oczyszczalni projektuje się automatykę procesu technologicznego w oparciu o 

sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie i sygnalizacja ma być zrealizowana za pomocą 

mikroprocesora. Do zakresu dostaw wchodzi: projekt, dostawa aparatury i urządzeń, montaż 

aparatury i urządzeń, podłączenie wszystkich sygnałów pomiarowych, sterowniczych i 

sygnalizacyjnych, uruchomienie systemu, szkolenie załogi użytkownika. 

System sterowania powinien umożliwić: 

− obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na 

ekranie panela operatorskiego, 

− sygnalizację pracy 1 awarii urządzeń na ekranie panela operatorskiego, 

− regulację wybranych parametrów z możliwością wprowadzania przez operatora 

zmiany nastaw po wprowadzeniu indywidualnego hasła operatora, 

− zliczanie czasów pracy napędów i urządzeń 

− wizualizację procesu technologicznego na ekranie panela operatorskiego. 

5.6. Montaż i wyposażenie szaf i zestawów sterowniczych. 

Szafy i zestawy sterownicze zasilane są z innych rozdzielnic w układzie TN-S, dlatego 

należy zachować ten system również w samych szafach. Związku z tym szyna przewodu 

neutralnego N zabudowana w szafie powinna być widocznie wydzielona od szyny przewodu 

ochronnego PE. Szyna PE powinna być połączona z szyną wyrównawczą obiektu, ta z kolei 

połączona z uziemieniem fundamentowym obiektu. Na linii zasilającej, przed 

zabezpieczeniem głównym szafy należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe na 

napięcie 230V, zarówno na przewodzie fazowym L1 jak i na neutralnym N. Oznaczenia 

poszczególnych podzespołów elektronicznych powinny być umieszczone na nich samych, 

natomiast w przypadku takich elementów jak łączniki, bezpieczniki, ochronniki, oznaczenia 

można umieścić obok, na tablicy montażowej. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i 

nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane 

osoby. Metalowe konstrukcje powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie 
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przewodów do szaf powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do 

nich wilgoci bezpośredniej i oparów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości wykonania robót, dostawy materiałów, 

sprzętu i środków transportu podano w punkcie 6 w Części 1 Dokumentacji Przetargowej ST 

00.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 

materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót. 

Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie ż wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technicznych. Po wykonaniu każdej ż niżej wymienionych odrębnych 

całości robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z projektem oraz skontrolować 

poprawność montażu poszczególnych podzespołów. 

6.2.1. Badania i pomiary linii kablowych teletransmisyjnych i pomiarowych. 

Po wykonaniu robót związanych z układaniem linii kablowych należy sprawdzić: 

− jakość wykonania końcówek roboczych kabla i ich podłączenie, 

− prawidłowość połączeń ekranów, 

− sposób ułożenia zwłaszcza miejsca łuków i zakrętów, 

− ciągłość żył kabli oraz ekranu, 

− badania izolacji linii kablowej, 

− oznakowanie tras kablowych, 

− elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych. 

6.2.2. Sprawdzenie poprawności montażu i wyposażenia układów pomiarowych. 

Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić: 

− kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, 

− zgodność konfiguracji układu z wymaganiami projektowymi, 

− poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR, 

funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu, 

− poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych, komunikację lub 

przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania, 

− reakcję układu regulacji na zmianę wielkości mierzonej, 
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− reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, 

sygnalizacji przekroczeń wielkości progowych itp.), 

− opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego. 

6.2.3. Sprawdzenie funkcjonalności systemu sterowania. 

Należy wykonać następujące badania testujące: 

− Sprawdzenie sieciowych łącz czy komunikacyjnych, 

− Sprawdzenie wszystkich elementów wizualizacji, 

− Sprawdzenie reakcji systemu na symulowane awarie i sytuacje ekstremalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 7.1 w Części 

1 Dokumentacji Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. Obmiar robót określa ilość 

wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Długości ułożonych kabli oblicza się na podstawie wymiarów określonych w 

projekcie, wyrażonych w metrach. 

Komplety zmontowanych układów pomiarowych AKPiA oblicza się na podstawie 

ilości określonych w projekcie, wyrażonych sztukach lub kompletach. 

Komplety zmontowanych stacji dyspozytorskich oraz komplety oprogramowań 

zainstalowanych w systemie sterowania oblicza się na podstawie ilości określonych w 

projekcie, wyrażonych sztukach lub kompletach. 

Roboty główne określone są jako roboty zasadnicze, dlatego też zawierają w swoim 

zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te są wyszczególnione w punkcie 9.2 

jako składowe ceny robót zasadniczych. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe dla robót elektrycznych związanych z budową Systemu AKPIA: 

W metrach (m) mierzy się roboty: układanie kabli pomiarowych i teletransmisyjnych z żyłami 

miedzianymi wraz z docelowym ich podłączeniem. 

W kompletach (kpl) mierzy się roboty: 

− Montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych, 

− Montaż i wyposażenie szaf i zestawów sterowniczych, 
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− Uruchomienie oprogramowania systemu automatyki AKPiA. 

8. Przejęcie Robót 

8.1. Warunki ogólne 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Podstawowe wymogi ogólne, 

charakterystyczne dla warunków kontraktowych w zakresie Przejęcia Robót podano w 

punkcie nr 8 w Części 1 Dokumentacji Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. 

8.2. Warunki szczegółowe 

Przejmując System AKPIA podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić 

szczególną uwagę na wybrane, niżej przedstawione aspekty odbioru ostatecznego Robót. 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Należy sprawdzić: 

− głębokość ułożenia kabli AKPiA w wykopie, 

− jakość wykonanej podsypki z piasku, 

− zachowanie wymaganych odległości na skrzyżowaniach i w okolicach zbliżeń kabli, 

jakość połączeń poszczególnych odcinków osłon rurowych, 

− jakość ułożenia kabli w ziemi na łukach i na krótkich, końcowych odcinkach 

podejściach, naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej. 

8.2.2. Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru 

ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

− realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej i 

przetargowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 

trakcie wykonywania robót, protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót 

z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji odbiorowej, 

− aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

− kompletność protokołów z pomiarów, 

− kompletność świadectw producenta, 

− funkcjonalność całości systemu sterowania AKPIA, 

− dokładność wskazań układów pomiarowych AKPIA. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 Części 1 Dokumentacji 

Przetargowej ST 00.00 Wymagania Ogólne. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawą płatności jest wykonanie zakresu 

robót wymienionych w p. 1.3. niniejszej ST 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót mierzonych w metrach (m) obejmuje: 

− prace geodezyjne, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

zasadniczą pracą instalacyjną jest: 

• układanie kabli pomiarowych i teletransmisyjnych wraz z docelowym ich 

podłączeniem, 

• wszelkie prace ziemne związane z układaniem kabla łącznie z przepustami 

pod drogami, 

• montaż konstrukcji wsporczych drabinek i półek kablowych, 

• montaż połączeń rurowych giętkich i sztywnych oraz korytek kablowych na 

konstrukcjach wsporczych i obiektach technologicznych, 

• wprowadzanie korytek kablowych do budynków z uszczelnianiem otworów 

przepustowych, 

• oznakowanie kabli w korytkach oraz trasy kabla ziemnego, 

• zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli wewnątrz szaf 

obiektowych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń robót, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu 

budowy po robotach. 

Cena wykonania robót mierzonych w kompletach (kpl.) obejmuje: 

− prace przygotowawcze związane z montażem układów pomiarowych, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, zasadnicze 

prace montażowe, instalacyjne i programistyczne: 

• montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych, 

• montaż i wyposażenie szaf i zestawów sterowniczych, 

• uruchomienie oprogramowania systemu automatyki AKPiA, 

• montaż wyposażenia dodatkowego układów pomiarowych, 

• testowanie dokładności wskazań układów pomiarowych, 
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• testowanie funkcjonalności układów regulacji związanych z mierzonymi 

wielkościami, prace programistyczne korygujące oprogramowanie, 

wynikające z wniosków podczas testów, 

• szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń robót. 

10. Przepisy związane 

− PN-E-05204:1994. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania. 

− PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 

− PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

− PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

− PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

− PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

− PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

− PN-91 /E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 

− PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

przepięciami. 

− PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

− PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i 

przewody ochronne. 

− PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia 

odbiorcze. 

− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

− PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji w powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 

sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 KV 

− PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe Q,6/1 kV. 

− PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

− PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 
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− PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

− PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

− PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

− PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

− PN-66/0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 

− PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

− PN-77/E-05030/Oki 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 

wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

− BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu suspensyjnego 

− BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

− WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

− Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 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. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub 

beneficjentów funduszu PHARE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


