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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Zasilanie w energię elektryczna SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie w zakresie linii 
kablowych SN i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w Kościanie przy 
ul. Szpitalnej 7. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z instalowaniem linii kablowych ś/n i n/n oraz stacji 
transformatorowych kontenerowych. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 
– układaniem kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i pomostach  
   kablowych, 
– montaŜem muf i głowic kablowych, 
– montaŜem konstrukcji wsporczych do układania kabli, 
– montaŜem stacji transformatorowych kontenerowych, 
wraz z transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii i miejsc posadowienia 
fundamentów pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem 
podłoŜa i robotami towarzyszącymi. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa  
   (w szczególności roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaŜ  
   elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
– ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
   techniczną, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
   elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
   wyznaczonych kabli i linii, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
   kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami a takŜe podanymi poniŜej określeniami: 
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, słuŜąca do przesyłania energii 
Elektrycznej do układania w ziemi. 
Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, 
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających. 
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Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułoŜone 
są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułoŜono jedną lub więcej 
linii kablowych. 
SkrzyŜowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome róŜnych linii kablowych 
pokrywają się lub przecinają. 
Zbli Ŝenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy róŜnymi liniami 
kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niŜ 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 
osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyŜowanie. 
Studzienka kablowa – przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf 
kablowych, ułatwiająca przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w 
kanałach, rurach, blokach betonowych itp.). 
Blok kablowy – osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania 
kabli. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;przy 
czym Uo – napięcie pomiędzy Ŝyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U–napięcie 
międzyprzewodowe kabla. 
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 
kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napięcia 64/110 kV stosuje się 
kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość Ŝył tych kabli moŜe wynosić od         
1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm2

 

(praktycznie od 4 mm2 ). Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 
0,6/1 kV – ilość Ŝył od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2. 
Ŝyła robocza – izolowana Ŝyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu 
elektroenergetycznym, słuŜy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym 
słuŜy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca moŜe 
występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, 
złoŜona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duŜe natęŜenie pola 
elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z Ŝyłami 
sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyŜej 16 mm2. 
Ŝyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droŜsze. 
Ŝyła ochronna „Ŝo” – izolowana Ŝyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 
zielono-Ŝółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 
przeciwporaŜeniowej. Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia 
elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące 
obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający iuziemiony punkt 
neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć 
znamionowych do 12/20 kV przekrój Ŝyły nie musi być identyczny z przekrojem 
roboczym kabla (np. dla Ŝyły roboczej do 50 mm2 – przekrój Ŝyły ochronnej minimum 16 
mm2, natomiast powyŜej 95 mm2 – minimum 50 mm2). 
Ŝyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) – wymagana bezwzględnie dla kabli 
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6 kV i 
wyŜsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), 
współosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji 
Ŝyłylub w środku kabla. SłuŜy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych 
(prądów zakłóceniowych) w układzie wielofazowym. 
Ŝyła probiercza „Ŝp” – izolowana Ŝyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle 
umieszczona w wielodrutowej Ŝyle roboczej; słuŜy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi 
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urządzenia elektrycznego. Stosowana głównie dla kabli jednoŜyłowych, aluminiowych o 
przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 Ŝył o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2. 
Ŝyła neutralna – izolowana Ŝyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach 
czteroŜyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzaleŜniony od 
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyŜej 35 
mm2

 moŜe wynosić 50% tego przekroju. 
Mufa kablowa – osprzęt kablowy słuŜący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 
Głowica kablowa – osprzęt kablowy słuŜący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających 
ich podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 
Stacja transformatorowa – kontenerowa – węzłowy punkt sieci elektroenergetycznej, w 
którym odbywa się zmiana parametrów uŜytkowych sieci (napięcie) oraz usytuowane są 
urządzenia rozdzielcze energii elektrycznej, a całość urządzeń zamontowanych jest w 
prefabrykowanym kontenerze, który posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym 
indywidualnie fundamencie lub konstrukcji. 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
2.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− Sporządzoną przez Wykonawcę. 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów 
waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   

ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

2.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach  
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca 
uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
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2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do przekazania obiektu 
do uŜytkowania). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
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będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
3. MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych naleŜy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upowaŜniony przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego    
systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 
krajoweopracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej 
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 
3.1.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym 
urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne – szczególnie albumy 
producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i 
projektowych, które mogą być wykorzystane w praktyce. 
3.1.2. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne – rodzaje i układy 
a) Izolacja Ŝył – jako izolację stosuje się papier, gumę i tworzywa sztuczne. Izolacja 
papierowa wykonana jest z taśm z papieru kablowego przesyconego syciwem 
elektroizolacyjnym, dla polepszenia własności dielektrycznych i utrudnienia procesu 
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogą być ściekające (dla kabli układanych standardowo) lub 
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nieściekające (dla kabli układanych przy duŜych róŜnicach poziomów) – kable te 
dodatkowo zabezpiecza powłoka (pancerz ołowiany). 
b) Powłoka – chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią, 
szkodliwymi związkami chemicznymi, podwyŜsza takŜe bezpieczeństwo uŜytkowania 
kabla w określonym środowisku. Stosuje się powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe 
oraz z taśm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie 
znajdują kable z powłoką z tworzyw sztucznych usieciowanych, ozwiększonej odporności 
na działanie ognia – klasa ich ognioodporności zawarta jest w symbolu kabla np. 
XRUHAKXS 20/12kV. 
c) Wypełnienie – materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy Ŝyłami kabla a powłoką, 
wcelu ograniczenia moŜliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Jako 
wypełnienie stosuje się: papier, tworzywa sztuczne, materiały włókno pochodne nasycone 
olejami. 
d) Pancerz – stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie 
drutów lub taśm stalowych zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych, 
nawiniętych spiralnie na osłonę powłoki kabla. 
e) Osłona zewnętrzna – (warstwa wytłoczona lub zewnętrzny obwój) chroni kabel przed 
szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje się z 
materiałów włóknopochodnych, pokrytych warstwą polewy ochronnej lub z tworzyw 
sztucznych (polwinitu lub polietylenu). 
f) Oznaczenia kabli – w celu łatwiejszego rozróŜniania i identyfikacji kabli opracowano 
krajowe systemy oznaczania kabli, róŜniące się między sobą symboliką, zwykle zbieŜne z 
zawartością informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie YAKY. W opisie symbolami 
zawarte są najczęściej dane na temat: materiału Ŝył, typu izolacji, ochronności ogniowej 
(lub o rozprzestrzenianiu się ognia), typu powłoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, 
typu Ŝył specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza się symbol cyfrowy, 
zawierający dane o napięciu fazowym i międzyprzewodowym oraz na końcu symbolu 
ilość i przekrój Ŝył. 
3.1.3. Osprzęt kablowy – mufy i głowice 
SłuŜą do połączeń i zakończeń kabli, zapewniając zachowanie moŜliwie niezmienionych 
właściwości uŜytkowych kabla oraz uniemoŜliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza 
kabla. Mufy kablowe wykonywane są jako przelotowe lub odgałęźne (trójnikowe), głowice 
kablowe jako wnętrzowe i napowietrzne; dla prawidłowego ich montaŜu opracowano 
„karty montaŜowe”, oddzielnie dla kaŜdego z rodzajów osprzętu.  
3.1.4. Urządzenia stacyjne prefabrykowane, instalowane w ramach linii kablowych 
Stanowią punkty węzłowe linii kablowych (stacje transformatorowe), wyposaŜone po 
stronie górnego i dolnego napięcia w urządzenia do rozdziału energii (zasilanie 
bezpośrednie odbiorników lub rozdzielnic), zbudowane jako prefabrykaty wolnostojące, 
gotowe do montaŜu w miejscu wbudowania. Przeznaczone są do zasilania osiedli 
mieszkaniowych, zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych, terenów 
rekreacyjnych i placów budowy. Posadowienie dla stacji stanowią prefabrykowane lub 
wykonane na budowie fundamenty Ŝelbetowe lub konstrukcje stalowe. 
– Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie betonowej – fundament, ściany 
konstrukcyjne i dach wykonane są jako Ŝelbetowe (min. kl. B 30), wyposaŜenie stacji wg 
potrzeb np. stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla transformatorów o mocy max. 
1000 kVA, mogą być dwutransformatorowe, z rozdzielnicą SN w izolacji powietrznej lub 
w izolacji SF6, 
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3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru . KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 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, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 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 uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
5. TRANSPORT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
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będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, naleŜy 
zachować ostroŜność aby nie uszkodzić materiałów do montaŜu. Minimalne temperatury 
wykonywania transportu ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli 
nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków. Stacje 
kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne naleŜy przewozić zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami producenta. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku 
moŜliwości uszkodzeń transportowych. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, 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 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
zostaną przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.2. Układanie kabli 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
– wyznaczenie trasy linii kablowej, 
– wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu 
   dołów oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 
– układanie kabli w rowach i wykopach, 
– układanie kabli w rurach i blokach, ułoŜonych w ziemi, 
– ułoŜenie folii oznaczeniowej, 
– zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru  
   ziemi. 
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Uwagi dodatkowe: 
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 
inwestora – wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map 
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty 
metalowe. NaleŜy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować 
odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy 
np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od 
rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów 
znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 
3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie 
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, naleŜy zwrócić szczególną uwagę aby 
nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duŜej ostroŜności, 
naleŜy dokonać przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego dna 
wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne 
obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 
Szerokość rowu kablowego zaleŜy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak 
nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych 
przypadkach. Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zaleŜy od rodzaju, 
przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki 
piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 
– 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania 
   oświetlenia, związanego z ruchem drogowym, 
– 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 
– 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi, 
– 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 
– 100 cm dla kabli o napięciu powyŜej 15 kV. 
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi naleŜy prowadzić w osłonach  
otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych 
przypadkach moŜna dokonać ułoŜenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub 
ulicy, stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi 
łopatami, które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłuŜone trzonki, w 
celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi 
urządzeniami. 
5. Układanie kabli w rowach i wykopach: 
– Kabel naleŜy ułoŜyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm –
dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla 
powinna być falista, aby ilość ułoŜonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. 
Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość 
minimalna od kabli sąsiednich zaleŜy od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla 
kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyŜej 1 kV. Dla kabli układanych na terenie zakładu 
przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 
cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub 
bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umoŜliwienia robót naprawczych naleŜy 
przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy kaŜdym elemencie, gdzie następuje 
połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej itp.), 
– Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 
– ręczny: 
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 
b) przesuwanie kabla na rolkach 
– mechaniczny: 
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a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, woŜonym przez pojazd (traktor z 
przyczepą lub skrzyniowy samochód cięŜarowy o napędzie terenowym, stojaki do 
bębnów), 
b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód cięŜarowy, wyposaŜony w 
ciągarkę i Ŝurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub 
zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów), 
c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy 
pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na Ŝyły i pończoch stalowych. 
W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposaŜona w ogranicznik siły 
ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zaleŜności od całkowitego przekroju 
kabla. 
– Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie 
gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów 
wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek), 
– UłoŜenie folii oznaczeniowej o grubości powyŜej 0,5 mm i o szerokości powyŜej 20 cm, 
przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii uŜywanych do oznaczeń 
wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyŜej 1 kV. 
6. Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 
Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie naraŜone na uszkodzenia, chroni się 
poprzez osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub 
giętkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje 
osłonowe dłuŜsze niŜ 60 m lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia 
linii kablowej wyposaŜa się w studnie kablowe. Studnie Ŝelbetowe są najpopularniejsze i 
posiadają wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i 
zamykany właz lub przykrycie z płyty betonowej lub Ŝelbetowej, a takŜe odpowietrznik 
dla umoŜliwienia odpływu ewentualnych gazów jakie mogą się zebrać w studzience. 
Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie 
mniej niŜ 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak 
dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednoŜyłowych 
tworzących wiązkę wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych podłączonych do 
jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podłączonych do 
jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony naleŜy oba końce 
uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami 
wydzielenia poŜarowego (stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały 
izolujące, w zaleŜności od wymaganego stopnia ochrony poŜarowej). Wciąganie kabli do 
rur moŜna wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność 
wykonania osłon kablowych na ułoŜonych wcześniej kablach lub ich odcinkach – wtedy 
stosuje się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. 
6.3. MontaŜ osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych 
– montaŜ muf i głowic kablowych, 
Uwagi dodatkowe: 
1. MontaŜ osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni 
przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia. 
2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba Ŝe inwestor wyda pisemną zgodę na 
ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontaŜu. 
3. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułoŜenia lub jeśli to jest 
niemoŜliwe w najbliŜszym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywać 
połączenia głowic kablowych na poziomie terenu, a następnie umieszczać je na 
wymaganej wysokości, na słupie. 
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4. Nie wolno stosować muf w miejscach zagroŜonych wybuchem, natomiast w miejscach 
ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych np. na mostach. 
5. Przy montaŜu zestawu muf na kablach jednoŜyłowych, tworzących wiązkę, naleŜy 
kolejne mufy montować z przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m. 
– oznaczanie linii kablowych. 
Uwagi dodatkowe: 
1. Oznaczniki kabli stosuje się w celu umoŜliwienia identyfikacji ułoŜonych i będących 
pod napięciem kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom 
dokonującym rozpoznania i dlatego naleŜy oznaczniki montować: na końcach i łukach 
kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych 
takich jak, skrzyŜowania, przepusty, zbliŜenia, a takŜe w prostych odcinkach linii kablowej 
ułoŜonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 m. 
2. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
– uŜytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 
– rok ułoŜenia kabla, 
– symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 
– znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
3. Znakowanie trasy kablowej 
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuŜ trasy słupków 
betonowych z literą „K” oraz nazwą uŜytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca 
oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyŜowania, zbliŜenia, zmiany kierunku oraz na 
odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montaŜu muf z tym, 
Ŝe stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce zainstalowania muf moŜna takŜe 
oznaczać na budynkach lub innych trwałych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, 
zamocowanych na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca 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 
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 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. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 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. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin    częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
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– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
   normami, przepisami budowy oraz bhp, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 
  elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montaŜu, 
–pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji 

technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. Po 
wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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 SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
           i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7.7. Dokumenty budowy 
7.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

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

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 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 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
7.7.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
7.7.3. 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 kaŜde Ŝyczenie 
inspektora nadzoru. 
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7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
7.7.5. 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 przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 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 określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
8.2.. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
– dla kabli: km, m lub kpl., 
– dla osprzętu linii: szt., kpl., 
– dla robót ziemnych: m lub m3. 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montaŜowych budowy linii kablowej, 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, moŜna ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. W szczególności moŜna przyjąć 
zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót jak np. 1 km linii. 
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 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 
– podsypki i zasypki, 
– stacje transformatorowe – kontenerowe wraz z fundamentami. 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– stacje transformatorowe – kontenerowe wraz z fundamentami. 
9.4. Odbiór ostateczny robót 
9.4.1. 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 
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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 w/w dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W 
toku odbioru 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 przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w  robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
9.4.2. 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: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,           

i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

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

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
wyŜej opisanych zasad  „Odbiór ostateczny robót”. 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowej robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1.Normy 
PN-IEC 60050(604):1999 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i 
rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja. 
PN-EN 60298:2000 
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 
powyŜej 1 kV do 52 kV włącznie. 
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) 
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 
powyŜej 1 kV do 52 kV włącznie. 
PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu. 
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu. 
PN-IEC 60466:2000 
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe 
wyŜsze niŜ 1 kV do 38 kV włącznie.  
PN-EN 62271-200:2005 (U) 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyŜsze niŜ 1 kV do 52 kV 
włącznie. 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 
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PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 
N SEP-E-0004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-06401.01 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-06401.02 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Ŝył. 
PN-90/E-06401.03 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.04 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyŜej 0,6/1 
kV. 
PN-90/E-06401.05 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyŜej 0,6/1 
kV. 
PN-90/E-06401.06 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciuznamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie 
powyŜej 0,6/1 kV. 
PN-EN 61330:2001 
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie. 
PN-IEC 742+A1:1997 
Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania. 
PN-86/E-04070.15 
Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych 
przynapięciu przemiennym. 
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 
Transformatory. Wymagania ogólne. 
PN-IEC 60076-8:2002 
Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania. 
PN-IEC 60354:1999 
Przewodnik obciąŜenia transformatorów olejowych. 
PN-69/E-04070 
Transformatory. Metody badań. 
PN-81/E-04070.00 
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Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny. 
PN-81/E-04070.01 
Transformatory. Metody badań. Badanie oleju. 
PN-81/E-04070.01/Az1:2001 
Transformatory. Metody badań. Badanie oleju (Zmiana Az1). 
PN-EN 61558-1:2000 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-EN 61558-1:2006 (U) 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń 
podobnych – Część 1: Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 61558-2-6:2000 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Szczegółowe 
wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego stosowania. 
PN-EN 61558-2-23:2003 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Część 2-23: 
Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów stosowanych na placach budów. 
PN-EN 62041:2005 (U) 
Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne urządzenia. Wymagania 
EMC. 
PN-HD 605 S1:2002 (U) 
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań. 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) 
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3). 
PN-HD 621 S1:2003 (U) 
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej. 
11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (część V) 
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
– Katalogi i karty materiałowe producentów. 
Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zmianami). 
Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


