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1. PRZEDMIOT ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest dokumentacja 

projektowa branży elektrycznej dla stacji transformatorowej SN/nN w ramach dokumentacji projektowej 

wielobranżowej p.t. „BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ WRAZ Z STACJĄ UZDATNIANIA WODY (SUW) – UL. 

DWORCOWA PANKI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”. 

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót: 

 zabudowa na istniejącym słupie linii SN 15kV głowic kablowych oraz wykonania zejścia kablem SN 15kV po 

słupie do ziemi 

 ułożenie linii kablowej ziemnej SN 15kV 

 budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV 

 montaż jednostki transformatorowej 15/0,4kV 

 wykonanie instalacji uziemiającej 

3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 

Do robót towarzyszących zalicza się: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno - magazynowe), 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 pomiary niezbędne do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania, 

 zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową, 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie 

zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 

 działanie ochronne zgodne z warunkami BHP, 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów wykorzystania, 

 inwentaryzację powykonawczą, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 wszystkie wyżej nie wymienione roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

Do robót specjalnych zalicza się: 

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 

 działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 

 ubezpieczenie robót w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej, 

 ustawianie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie – ogrodzeń, 

rusztowań ochronnych i oświetlenia, 

 oddanie części urządzeń budowy od dyspozycji innych przedsiębiorstw lub zleceniodawcy, 

 działania specjalne związane z ochroną środowiska (zabezpieczenie przeciwhałasowe i przeciwpyłowe), 

 usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących, 

 usuwanie szkód utrudniających wykonanie robót, 
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 dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie oraz zabezpieczenie przewodów 

energetycznych. 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE I DEFINICJE 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami. 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami 

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 

dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

Pojęcia i definicje zdefiniowano także w części ogólnej specyfikacji branży ogólnobudowlanej. 

Umowa - umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 

Wykonawca - Firma budowlana wyłoniona w przetargu o roboty budowlane. 

Inwestor - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje 

wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk. 

Zarządzający Realizacją Umowy (w skrócie Zarządzający) - Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego 

umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Komisja odbiorowa - w skład komisji odbiorowej wchodzi zespół osób wskazanych przez Zarządzającego z ranienia 

Zamawiającego oraz osoby wskazane przez Wykonawcę, powołane specjalnie do nadzorowania oraz odbierania 

poszczególnych etapów robót budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w skrócie STWiOR) - dokument zawierający zespół 

cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów 

oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 

wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 

kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 

dla danego materiału lub wyrobu. 

Roboty towarzyszące -  roboty należące do świadczeń umownych nawet, jeśli nie są wymienione w umowie lecz 

podlegające świadczeniom umownym. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 

specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
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Roboty specjalne - roboty nie będące robotami towarzyszącymi podlegające świadczeniom tylko w przypadku, jeśli 

są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu robót, 

Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót w tym: wszystkie elementy 

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 

który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Kabel - rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką, 

przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

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. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, 

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

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym 

lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 

stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 

elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 

zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu 

ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć 

bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 

napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany 

instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia 

potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp 

posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 

przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują 

się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których 

może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
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Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy 

dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany 

od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią 

instalację. 

Stacja transformatorowa SN/nN 21/0,4kV – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii 

elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory. W skład stacji transformatorowych 

wchodzą: transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza lub jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

5.1. Przekazywanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy obiekty podlegające modernizacji 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

5.2. Organizacja placu budowy i robót. 

Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i okaże Inwestorowi zgodnie z zapisem umowy. 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, ustawy Prawo 

budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieżąco korygowany, który będzie okazywany na 

żądanie Zamawiającego/Inwestora. 

5.3. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 

którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego, 

b) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania danego rodzaju 

robót, 

c) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru. Sprzęt podręczny 

ppoż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z 

piasku, hydranty itp.). 

5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, 

kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 

budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich położenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawcza będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

5.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony �środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 ochronę istniejącej zieleni, 

 możliwość powstania pożaru. 

5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo 

użytkowników obiektu. 

5.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników obiektu, 

jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 

W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, 

ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności 

do przedmiotowych miejsc. 

5.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni powstałych w 

skutek prowadzenia robót. 

6. MATERIAŁY 

Wykaz materiałów potrzebnych do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robot oraz wynikający z Dokumentacji 

projektowej. 

6.1. Ogólne wymagania  

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Projektu 

Technicznego i Przedmiaru Robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie 

rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zarządzającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.2. Wymagania odnośnie materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, 

KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych 

katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane lub kalkulację indywidualną. 

6.3. Wymagania odnośnie materiałów niewyszczególnionych w katalogach 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w 

budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy 

zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

6.4. Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów i wyrobów na placu budowy 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu 

lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
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Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed 

pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 

fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie). 

7. SPRZĘT 

Wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robot. 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z 

uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 

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 Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

8. TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji 

pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi 

Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz sposób 

ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegając 

przepisów BHP, PPOŻ oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do 

budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z 

prowadzonymi robotami. 

Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą 

zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:  

 hałasem, 

 wibracją, 

 drganiami i wstrząsami, 

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 
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 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.  

9.2. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inwestorowi oraz Zarządzającemu do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 

ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami 

itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 

budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż wyspecyfikowane w projekcie materiały i 

technologie, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i 

kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać zaakceptowane przez 

Inwestora oraz uzgodnione z projektantem instalacji elektrycznych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z 

należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, 

wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 

wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a 

następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach 

wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne 

porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i 

na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu 

komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności 

obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie 

punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów 

pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia 

kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na 

teren robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 

obciążać Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca opracuje i przedstawi 

Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje 

SIWZ i umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym). 

9.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zarządzającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową ale osiągnięta zostanie 

możliwa do zaakceptowania jakość elementu to Zarządzający może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie. 

9.4. Sposób prowadzenia robót 

Roboty elektryczne winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do 

katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i oszczędności energii, 

 ochrony przed porażeniem elektrycznym, 

 wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

9.5. Montaż instalacji elektrycznych 

Montaż instalacji przeprowadzić wg poniższych wytycznych. 

Warunki ogólne wykonania przygotowawczych robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne 

określą trasy kabli ziemnych  oraz  umiejscowienie stacji transformatorowej. Jeżeli  w miejscach wykopów lub w ich 

bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je 

zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych 

prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania 

lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej.  Przed przystąpieniem 

do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z 

pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, grubego osprzętu, rur i bębnów kablowych.  

Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi  

Linię zasilającą wykonać kablami zgodnie z dokumentacja projektową. Kable należy układać w rowach wykonanych 

ręcznie / mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Prace prowadzić z zachowaniem 

dużej ostrożności, ze względu na podziemne uzbrojenia terenu i drzewa. Układanie kabli powinno być wykonane w 

sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny 

być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 

budowanej linii.  
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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 st C. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży. Linię kablowe średniego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, 

na głębokości 0,9m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, następnie należy 

nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego, o grubości 

min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym.  

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w 

uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z gazem oraz drogami należy wykonać w 

rurze ochronnej. Kabel  powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane  na  nim  oznaczniki.  

Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i 

wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające 

następujące informacje:  

 relacja kabla (symbol i numer ewidencyjny linii);  

 oznaczenie kabla;  

 znak użytkownika kabla;  

 rok ułożenia kabla oraz wykonawcę. 

 

Montaż stacji transformatorowej 

Montaż słupowej stacji transformatorowej należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta  stacji. 

Instrukcja powinna zawierać pełny opis dotyczący montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

 wykonanie oraz zabezpieczenie wykopu,  

 skręcenie ustojów fundamentowych,  

 montaż stacji transformatorowej w wykopie,  

 montaż transformatora,  

 wykonanie połączenia między transformatorem, a siecią SN,  

 wykonanie połączenia między transformatorem, a rozdzielnicą nN, 

 wykonanie połączenia uziemienia wewnętrznego z uziomem zewnętrznym. 

 

Rozdzielnica niskiego napięcia nN stacji transformatorowej 

Stację wyposażyć w rozdzielnicę niskiego napięcia zabudowaną na żerdzi stacji transformatorowej. Pole odpływowe  

wyposażyć w aparaturę zabezpieczającą. Pole pomiarowe należy wyposażyć w układ pomiarowy pośredni oraz 

układ transmisji danych zgodnie z projektem. Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy niskiego napięcia zostały 

podane w dokumentacji  projektowej. 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być zamocowane w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 

dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników i urządzeń elektrycznych 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.  
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Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 

Układanie instalacji uziemiającej  

Należy wykonać uziom bednarką stalową ocynkowaną na głębokości 0,8m i rozbudować o uziomy pionowe, celem 

uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w miejscach 

wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na 

głębokości nie mniejszej niż 6m a najwyższa nie mniej niż 0,5m pod powierzchnią ziemi. Trwałość i pewność 

działania zapewniają uziomy pionowe wykonane z prętów  stalowych  z  nałożoną  powłoką  miedzi  i  łączone  

termicznie  z  miedzianymi  przewodami  uziemiającymi. Stosować  pręty  stalowe  pomiedziowane  o  średnicy  co  

najmniej  16mm. Połączenia uziomów z przewodami uziemiającymi starannie zabezpieczyć przed korozją. 

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

 badania i pomiary instalacji elektrycznych, 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 

 sprawdzenie poprawności połączeń, 

 pomiar rezystancji izolacji przewodów, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników,    

 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych. 

10. OBMIAR ROBÓT 

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Dokumentacji Projektowej i uzgodnionego 

zakresu robót do wykonania. 

Kosztorys jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. Rozliczenia robót 

następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. Podstawą do 

sporządzenia kosztorysu jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz jednostki 

obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach, zasady obmiaru i określania 

nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla: 

 przewodów, kabli, bednarki oraz przepustów kablowych jest m (metr),  

 badań i pomiarów – pomiar, 

 dla pozostałych elementów jest to szt. lub kpl. (sztuka lub komplet). 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne badań materiałów oraz robót.  Wykonawca okaże Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
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urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

zauważonych jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod 

pomiarowych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. Dokładna ilość kopii i format przekazywanej 

dokumentacji zostanie ustalona z Wykonawcą. 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i 

oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokole) z badań i pomiarów.  

12.  ODBIÓR ROBÓT 

12.1. Ogólne zasady odbioru 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 Inwestora. 

Wykonawca zgłasza Zarządzającemu i Zamawiającemu / Inwestorowi gotowość do odbioru. Zamawiający wyznacza 

termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w terminie określonym w umowie. 

Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Postępowanie z chwili wykrycia wad regulują zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zarządcę o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 

na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie 

oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

12.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. protokoły pomiarowe 

12.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zarządzającego, jeżeli zachowano 

parametry techniczne nie gorsze niż w przyjętych rozwiązaniach projektowych oraz wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

13. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie 

za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszce, jak również inne czynności, badania i 

wymagania. 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót stanowią: 

 Dokumentacja projektowa: 

o Projekt Wykonawczy wraz z załącznikami, 

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

o Przedmiar robót, 

o Nadzory Autorskie, 

 Instrukcje techniczne producentów materiałów, 

 Obowiązujące normy i przepisy. 


