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IS.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - przyłącza i instalacje sanitarne
WSTĘP
1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące
wykonania i odbioru sieci cieplnej i wewnętrznych instalacji sanitarnych dla
podziemnej instalacji ciepłowniczej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych 45574 Opole, ul. Podmiejska 69, dz. nr 1/32 k.m. 1
Specyfikacja dotycząca przyłączy i instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczącej
całości projektowanej inwestycji.
Roboty objęte specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają kod :
Przyłącza
Grupa robót objęta specyfikacją:
Klasa robót :
Kategorie robót sieci i przyłącza:

45200000-9
45230000-8
45231000-2

Instalacje sanitarne wewnętrzne
Grupa robót objęta specyfikacją :
Klasa robót :
Kategorie robót CO i wentylacja :

45300000-0
45330000-9
45331000-6

Typy urządzeń podane zostały w specyfikacji przykładowo dla zobrazowania wymagań
stawianych danym urządzeniom.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować urządzenia o przedstawionych parametrach
technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urządzeń przedstawionych.
W razie niezgodności zapisów w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do
projektu odnośnie typu i standardu zastosowanych materiałów oraz sposobu wykonania, wykonawca
ma obowiązek poinformować o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać wyjaśnienie od Projektanta.
2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych
projektem.
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz
z przedmiarem robót.
3.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących instalacji:
- podziemnej instalacji ciepłowniczej (sieci cieplnej preizolowanej)
- zmian w instalacji grzewczej w budynku C
- instalacji ogrzewania powietrznego
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IS.4.SC. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Podziemna instalacja ciepłownicza (sieć cieplna)
SC.1. MATERIAŁY
Pochodzenie materiałów
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta.
Preferować należy surowce i produkty krajowe.
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 przydatność do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Planuje się wykonać siec cieplną preizolowaną z tworzyw sztucznych.
Zaprojektowano rurociąg preizolowany, giętki, składający się z
- Jednej lub dwóch rur przewodowych z polibutylenu.
Wtrzymałość 8 bar i temeperaturze pracy 95ºC.
Gęstość materiału rury 0,93 g/cm³.
Wydłużalność cieplna 0,13 mm/mK.
Moduł sprężystości 420 MPa.
- Izolacji poliolefinowej o strukturze zamkniętokomórkowej.
Gęstość pianki izolacyjnej 30 – 40 kg/m³.
Chłonność wody - nie większa niż 2% po 28 dniach zanurzenia próbki.
- Rury osłonowej HDPE
Produkt powinien być zgodny z normą PN – EN 15632 – 1 oraz PN – EN 15632 – 3
Proponuje się wykorzystanie rur firmy Thermaflex typu Flexalen 600.
Armatura
Przy każdym wejściu instalacji do budynku należy
- zastosować zakończenie izolacji uszczelniając rurę przewodową do płaszcza.
- wykonać przejście z rurociągu PB na stalowy i połączyć z istniejącą instalacją CO.
- wykonać punkt stały na rurociągu PB poprzez zainstalowanie dwóch muf elektrooporowych i
obejmy stalowej.
SC.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umową.
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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 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sprzęt:
koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40m3
spycharka gąsienicowa – 74 kW,
ubijak mechaniczny spalinowy 0,2 Mg
żuraw samochodowy 12-16 Mg,
żuraw samochodowy 5-6 Mg
zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 55 kVA
wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 Mg
żuraw przesuwny 0,5 - 0,75 Mg
wciągarka ręczna 3-5Mg
betonomieszarka do 3,0 Mg
kompresor
zgrzewarka do rur
maszyna do wierceń poziomych
SC.3. TRANSPORT
Rury PB/PE
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin
metalowych lub łańcuchów.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PB/PE należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:
przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym powinna
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną
kruchość tworzywa,
przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1m
Kształtki instalacyjne z PE należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrożności jak dla rur z PE.
SC.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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 Inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Harmonogram robót
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:
- pojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót,
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu
technicznego.
Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.
Zakres robót przygotowawczych
a) zapoznanie się z dokumentacją geotechniczną
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk,
d)
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
e)
przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych,
f)
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków
g)
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,.
h)
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
i)
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.
Zakres robót zasadniczych
a) Roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i ulic
b) Roboty ziemne tymczasowe (usunięcia humusu, wykopy z umocnieniami, podsypka, obsypka,
nadsypka i zasypy ) związane z budową przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
c) Roboty ziemne tymczasowe związane z budową przepompowni ścieków, osadnika i separatora
e) Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
f) Roboty montażowe przepompowni, osadnika, zbiorników wybieralnych, separatora
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych i montażowych obejmują
między innymi:
oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót odtworzyć
zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej
wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych: takich
jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów
wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań
projektowych
wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim w czasie robót
ziemnych
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków rurociągów,
głębokości posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów
zakończonych
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Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia.
Zdjęcie warstwy humusu / ziemi roślinnej /
Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów zielonych, należy zdjąć mechanicznie warstwę
humusu z terenu. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład.
Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z dodaniem po
ok.1,0 m z każdej strony.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie:
powierzchni zdjęcia humusu,
grubości zdjętej warstwy humusu,
prawidłowości spryzmowania humusu.
Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus należy rozplantować mechanicznie. Nie
dopuścić do przemieszania humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej.
Rozebranie nawierzchni
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu technologii i organizacji robót,
który podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki :
- zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
- gwarancję nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni
nie podlegających rozbiórce,
- nie uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu.
Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko odpadów.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. W trakcie prowadzenia robót
rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiórki nie zagrażał
bezpieczeństwu ruchu na drodze.
Rodzaj usuwanych warstw i ich średnia grubość podane są w Przedmiarze Robót.
Rozebranie podbudowy, kostki i krawężników
Roboty rozbiórkowe elementów podbudowy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich jej elementów
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Decyzję o ewentualnym
zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Gruz z rozbiórki jest własnością
Wykonawcy i powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych
robót. Przewiduje się odwoź gruzu na odległość 5 km.
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac
rozbiórkowych w obrębie robót.
Projekt powyższy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru powinien być staraniem Wykonawcy zatwierdzony
przez właściwe władze.
Wykopy
a /wykonanie wykopów
Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3, za
wyjątkiem miejsc zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz innych
obiektów, gdzie wykopy należy wykonywać ręcznie. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem
podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Ogółem 40%
wykopów stanowią wykopy wykonywane mechanicznie a 60% wykopy wykonywane ręcznie.
Należy wykonywać wykopy pionowe wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych wypraskami
stalowymi zakładanymi poziomo z rozparciami. Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopów,
nadmiar ziemi odwozić. Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 0,9-1,7m.
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Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym
spulchnienia gruntu.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią wykopu a stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem
terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.
Wyjścia ( zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
b/ umocnienie wykopów
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i zaleceń
Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i rozparciu ścian
wykopów. Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów stosować elementy stalowe lub inne materiały
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza się również szalunki klatkowe. Po wykonaniu
robót elementy zabezpieczające ściany wykopu należy usunąć.
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych.
c/ postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych
(kurzawka, źródło) należy:
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed
dostępem ludzi,
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),
c) zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.
d) postępowanie w przypadku ujawnienia niewybuchów.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , miejsce
ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie kierownictwo Robót,
Inspektora Nadzoru i właściwy organ administracyjny / Policję, Wojsko /.
Podłoże pod rurociągi
Z uwagi na warunki gruntowe należy na całej długości wykonać podsypkę piaskową o grubości 15
cm. Podsypkę można wykonać z gruntu piaszczystego rodzimego przesianego. W przypadku
natrafienia w podłożu na piasek drobnoziarnisty można go wykorzystać bezpośrednio do podsypki.
Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale lub na
czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms.ss,sz
wg PN 86/B-02480 tabela 7.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego decyzję o
zastosowaniu gruntu rodzimego na podłoże rurociągu.
Rurociągi układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120' i z zaprojektowanym spadkiem
podłużnym.
Ogólne warunki układania ( montażu ) przewodów
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie głębokości ułożenia, kierunku i spadków
zgodnie z dokumentacją techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w
postaci zaślepek, korków itp.
Układanie przewodu na dnie wykopu
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić administratora sieci o rozpoczęciu robót. Po przygotowaniu
wykopu i podłoża oraz odcięciu dopływu wody (zamknięcie zasuw) można przystąpić do robót.. Rury i kształtki
ciepłownicze zależności od rodzaju materiału łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego, połączeń kielichowych z
uszczelką lub połączeń kołnierzowych oraz zaciskowych.
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Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach..
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich
jak np. kawałki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01
m.
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania
złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.
SC.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
Prace związane z wykonaniem i odbiorem przyłącza kanalizacji sanitarnej objętych projektem
realizować należy zgodnie z :
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IS.3.CO. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Zmiany w instalacji grzewczej w budynku C
CO.1. MATERIAŁY
Pochodzenie materiałów
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta.
Preferować należy surowce i produkty krajowe.
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 przydatność do robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Rurociągi z których wykonana zostanie instalacja grzewcza i chłodnicza, oraz zastosowane
urządzenia spełniać muszą wymogi niżej wymienionych norm:
Rurociągi z których wykonana zostanie instalacja w kotłowni, oraz zastosowane urządzenia
spełniać muszą wymogi niżej wymienionych norm:
1. PN-EN 10305-3:2011 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno
2 PN-79/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu
4. PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
5. PN-83/H-02651
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
6. PN-92/M-74001
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Na poddaszu budynku C istnieje gotowa do rozbudowy końcówka instalacji cieplnej o
średnicy DN65, zakończona kołnierzami ślepymi. Końcówkę należy wydłużyć instalując układ
rozdzielający istniejący obieg grzewczy pracujący na czystej wodzie od projektowanej instalacji
wypełnionej roztworem glikolu propylenowego.
Zaprojektowano:
- wymiennik ciepła płytowy
- pompę obiegową
- naczynie wzbiorcze obiegu glokolowego
- zawór bezpieczeństwa na wymienniku
- elektrozawór współpracujący z pompą, zapobiegający niekontrolowanemu przepływowi przez
wymiennik
- ręczny zawór regulacyjny.
Obieg cieplny od budynku C do obiektu z bloków betonowych należy wypełnić niezamarzającym
płynem do instalacji chłodniczych na bazie glikolu propylenowego. Minimalne stężenie glikolu musi
wynosić 42% i zapewnić nie zamarzanie instalacji do temperatury -25°C.
Należy zastosować gotowy roztwór dostarczany przez producenta płynu. Niespuszczalne jest
zastosowanie koncentratu i przygotowywanie płynu na budowie.
Płyn musi zawierać oprócz glikolu propylenowego także:
- zestaw inhibitorów, zabezpieczających układ przed zjawiskiem korozji
- biocydy, zapobiegające powstawaniu życia biologicznego
Wymagane parametry fizyko-chemiczne:
Odczyn pH: 7,5-9,0
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Lepkość kinematyczna -10°C=22,95, 10°C=7,84, 20°C=4,70, 50°C=1,61 [mm2/s]
Gęstość w +20°C= 1,036
Temperatura krystalizacji ≤-25°C
Temperatura zestalenia ≤-32°C
Temperatura wrzenia 104,5°C
Rozszerzalność cieplna w temperaturze 0-80°C: 5,24%
Powyższe wymagania spełnia np. płyn Boryszew Ergolid EKO -25°C.
Sterowanie pracą pompy obiegowej i elektrozaworu będzie kontrolowane z obiektu z bloków
betonowych. W obiekcie zaprojektowano zdalny włącznik pracy pompy, trój-pozycyjny z możliwością:
- załączenia pompy i otwarcia elektrozaworu
- wyłączenia pompy i zamknięcia elektrozaworu
- pracy automatycznej w zależności od pracy nagrzewnic.
Podłączenie nagrzewnic do instalacji grzewczej.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne należy podłączyć do projektowanej instalacji grzewczej.
Przed każdą nagrzewnicą zainstalować zawory odcinające DN40, odwadniające DN10 (od
strony wymiennika), i odpowietrzające. Zawory odcinające ręczne są niezależne od zaworów
regulacyjnych z siłownikami dostarczanymi przez producenta nagrzewnic.
Instalacja grzewcza wypełniona będzie czynnikiem niezamarzającym.
Rurociągi i armatura
W instalacji grzewczej należy stosować rury ze stali czarnej, bezszwowe, łączone przez spawanie.
Rury stalowe bez szwu przewodowe z kształtkami zgodne z normą PN-84/H-74220 Rury stalowe bez
szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
Przewody ogrzewania zaizolować pianką poliuretanową w osłonkach ochronnych, gładkich,
zmywalnych. Zaprojektowano izolację firmy Thermaflex typ Thermapur. Należy izolować także
armaturę i pompy za pomocą firmowych kształtek izolacyjnych producentów.
Minimalną grubość otuliny podano w tabeli poniżej:
Średnica wewnętrzna
Grubość izolacji
przewodu
do 22 mm

20 mm

od 22 do 35 mm

30 mm

od 35 do 100 mm

równa średnicy rurociągu

powyżej 100mm

100 mm

Na instalacjach grzewczych należy stosować jako armaturę zaporową zawory kulowe, ćwierć
obrotowe, mosiężne, o połączeniach gwintowanych, z długą rączką.
CO.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
Do spawania rur należy używać spawarek elektrycznych lub gazowych.
CO.3. TRANSPORT
Rury stalowe
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe ni
1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
nie powinna przekraczać 1m.
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu.
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej ni 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin
metalowych lub łańcuchów.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.
Kształtki rurowe należy transportować w oryginalnych opakowaniach.
Urządzenia instalacyjne
Urządzenia instalacyjne jak armatura i grzejniki transportować należy w fabrycznych opakowaniach.
CO.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Prace związane z wykonaniem i odbiorem wewnętrznych instalacji sanitarnych objętych projektem
realizować należy zgodnie z :
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Prowadzenie przewodów rozprowadzających CO. wykonać należy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym.
Nie wolno prowadzić przewodów centralnego ogrzewania powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny
wynosić 10cm.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą
podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania
przewodów na podporach nie powinny być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiału z którego wykonany jest przewód.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać
swobodne przesuwanie się rur. Przewody instalacyjne miedziane mocować należy na specjalnych
uchwytach z tworzywa sztucznego, taśmy miedzianej lub stali. Przy stosowaniu uchwytów
metalowych stosować należy wkładkę ochronną gumową.
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej przegrody.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w ścianach i w warstwach
posadzkowych powinny być układane w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub
równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować.
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia
instalacji w punktach u podstawy pionów CO.
Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania musi uwzględniać termiczne
wydłużenie rury przez stosowanie uchwytów ślizgowych, lub wahadłowych.
Rozstaw uchwytów dla rur stalowych podano w tabeli.
Średnica rury

Odległość między uchwytami [m]

[mm]
15 – 20
25 – 32
40 – 50
65 – 100

1,5
2,0
2,5
3,0

Instalację należy wyposażyć w armaturę odcinającą zgodnie z projektem technicznym. Armaturę
odpowietrzającą i spustową dostosować do faktycznego ułożenia rur w kotłowni.
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Izolacja termiczna
Przewody prowadzone w piwnicy, w warstwach posadzkowych na gruncie izolować
prefabrykowanymi izolacjami z pianki polietylenowej o grubości równej średnicy rury, pod płaszczem
PVC.
Minimalną grubość otuliny podano w tabeli poniżej:
Średnica wewnętrzna
Grubość izolacji
przewodu
do 22 mm

20 mm

od 22 do 35 mm

30 mm

od 35 do 100 mm

równa średnicy rurociągu

powyżej 100mm

100 mm

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów.
Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270.
Malowanie rurociągów - ochrona antykorozyjna
Po zakończeniu próby ciśnieniowej przewody należy oczyścić do II stopnia czystości wg. instrukcji
KOR-3A. Przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami termoodpornymi do 200ºC (1
warstwa farby gruntującej i 2 warstwy farby kryjącej). Farby muszą posiadać atest i być użyte w
okresie gwarancji.
Prace malarskie wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.
Płukanie, rozruch i próby
Próbie szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby
muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę wykonać przed
założeniem izolacji.
Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze.
W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciać i
dokonać ponownego montażu połączenia, a następnie przeprowadzić powtórna próbę hydrauliczna,
po czym instalacje należy przepłukać woda.
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie
wymaganych warunków.
Po próbie szczelności przepłukać zład woda z prędkością 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody.
Przeprowadzić regulacje całego zładu.
Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno należy wykonać próbny rozruch na gorąco trwający co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przepływów.
CO.5. Wymagania w zakresie oceny prawidłowości wykonania robót
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować
należy zgodnie z :
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 r.
Po zakończeniu montażu instalację technologiczną kotłowni należy poddać płukaniu i próbie
szczelności, następnie powinna być przeprowadzona regulacja działania instalacji.
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Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne równe 3,0 bar.
Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno należy wykonać próbny rozruch na gorąco trwający co
najmniej 72 godziny.
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IS.4.Went. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja ogrzewania powietrznego
Went.1. MATERIAŁY
Pochodzenie materiałów
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta.
Preferować należy surowce i produkty krajowe.
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 przydatność do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Urządzenia wentylacyjne posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na Znak
Bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą
techniczną.
Zastosowane urządzenia spełniać musza wymogi normy PN-87/B-02151/02 - dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach .
Zastosowane kanały i kształtki wentylacyjne spełniać muszą wymogi norm :
PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym - Wymiary
PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym - Wymiary
PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymałościowe.
PN-EN 13180:2002(U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
Zastosowane urządzenia grzewcze
Zaprojektowano dwa jednakowe aparaty grzewczo-wentylacyjne
firmy VBW Engineering typ SWO-S (w wykonaniu specjalnym), o następujących parametrach:
Moc grzewcza: Qg=90kW
Czynnik grzewczy: woda 90/70ºC
Minimalna temperatura pomieszczenia: -20ºC
Maksymalna temperatura w czasie ogrzewania: +16ºC
Maksymalna temperatura nawiewu: +70ºC
Wydatek powietrza: 4940 m3/h
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Spręż dyspozycyjny na króćcach urządzenia: 100Pa
Moc elektryczna: 0,84kW/400V
Każdy aparat wyposażony jest w:
- obudowę
- wentylator osiowy
- wodną nagrzewnicę powietrza
- zawór 2-drogowy przy nagrzewnicy z siłownikiem
- czujnik kanałowy temperatury nawiewu (ograniczenie temp. nawiewu)
- kratę nawiewną z dwoma rzędami ruchomych kierownic
- siatkę ochronną czerpni, z oczkiem 10x10mm z drutu ~1mm
Pracą obydwu aparatów zawiaduje wspólna automatyka zabudowana w indywidualnie
konfigurowanej rozdzielnicy, z głównym sterownikiem sterującym pracą wszystkich elementów
(silników i zaworów) w zależności od czujnika temperatury w pomieszczeniu.
Automatyka będzie posiadać styk bezpotencjałowy pozwalający na wyłączenie nagrzewnic w
przypadku postoju agregatu kogeneracyjnego wytwarzającego ciepło.
Automatyka będzie posiadać styk bezpotencjałowy informujący o stanie pracy nagrzewnic. Zwarcie
styku będzie informacją do automatycznego uruchomienia pompy obiegowej instalacji grzewczej.
Rozdzielnica z zabudowanym sterownikiem dostarczana jest przez firmę VBW łącznie z aparatami
grzewczo-wentylacyjnymi.
Wraz z rozdzielnicą należy dostarczyć panel zdalnego sterowania z zadajnikiem temperatury
nawiewu, oraz włącznikiem całego układu.
Urządzenia wentylacyjne powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy wieszaków i
uchwytów, zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na ustrój budowlany.
Went.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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 użytkowania.
Went.3. TRANSPORT
Kanały wentylacyjne
kanały wentylacyjne należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Podczas transportu przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
części środków transportu jak śruby łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany
skrzyni samochodu.
Podczas transportu przewody powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Wyładunek przewodów i kształtek powinien być prowadzony w sposób wykluczający uszkodzenia.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.
Urządzenia wentylacyjne
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Urządzenia instalacyjne typu wentylatory kartki nawiewne , anemostaty , przepustnice itp.
transportować należy w fabrycznych opakowaniach.
Centrale klimatyzacyjne
Transport central klimatyzacyjnych zamówić należy u producenta centrali.
Went.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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 Inwestorskiego.
Instalacja wentylacyjna
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać należy w taki sposób aby powierzchnie przewodów były
gładkie, bez załamań i wgnieceń. materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad.
Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Przewody o przekroju prostokątnym , których wymiary boków są w stosunku większym niż 1:3
zaopatrzyć wewnątrz w kierownice strumienia powietrza.
Przy prefabrykowaniu elementów instalacji wentylacyjnej długość elementu zamykającego w
każdym ciągu instalacyjnym domierzyć na budowie.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród i konstrukcji budynku w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.
W miejscu przejścia przewodów przez przegrody budowlane na całej grubości przegrody przewody
powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych
właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia
wzdłużne wykonane za pomocą rozwiązań systemowych.
Izolacje wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej.
Kanały klimatyzacyjne powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy wieszaków i
uchwytów, zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na ustrój budowlany.
Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w
miejscu zamocowania.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed
wpływem warunków atmosferycznych.
Montaż urządzeń wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien być zgodnie z
instrukcją montażu podaną przez producenta.
Zasilanie elektryczne wirników wentylatorów powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów
wentylatora.
Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymianę
urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej.
Went.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować
należy zgodnie z :
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 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe


Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
09. 2002 r.

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.
Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu należy kontrolować prawidłowość pracy silników elektrycznych,
temperaturę łożysk wentylatorów, prawidłowość pracy nagrzewnic wentylacyjnych.
W czasie próbnego ruchu należy dokonać sprawdzenia wydajności wentylatorów nawiewnych i
wywiewnych, oraz wydajności aparatów wentylacyjnych nawiewnych.
Należy przeprowadzić pomiary wydajności każdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika).
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu w salach od wszystkich źródeł zakłóceń w budynku i poza
nim (włącznie z hałasem pochodzącym od pracującej instalacji klimatyzacyjnej) LAdop = 30dB.
Przy regulacji ilościowej powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczególnych nawiewników
przyjąć należy , że nadrzędnym kryterium jest utrzymanie odpowiedniego poziomu głośności
wywiewu i nawiewu nawet kosztem pewnej nierównomierności rozdziału powietrza.
Sprawdzić należy również temperaturę powietrza nawiewanego.
Pomierzyć należy głośność w każdym obsługiwanym przez instalację wentylacyjną pomieszczeniu.
Kontrola działania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi pracami
wstępnymi:
próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń ( 72 godziny)
nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych
regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
określenia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne
nastawienie kierunku nawiewu powietrza
nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
nastawienie układu regulacji i układów przeciwzamrożeniowych
nastawienie regulatorów regulacji automatycznej
nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji grzewczej i chłodzącej, z
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych
nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projetowymi
Po przeprowadzeniu kontroli działania instalacji należy przedłożyć protokoły z wszystkich pomiarów
wykonanych w czasie regulacji.
należy przeprowadzić szkolenie służb eksploatacyjnych ( na odrębne zlecenie Inwestora).
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IS.5.O – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Obmiar i odbiór robót
O.1. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są :
m3 - dla robót ziemnych
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zawory, urządzenia, wyposażenie instalacji
kpl - dla wyposażenia tzw. montażu białego
kpl - dla prób działania, uruchomień
m2 - dla przewodów wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poż.
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT” , który
stanowi odrębne opracowanie.
O.2. Odbiór robót
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robót
dziennik budowy
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z wymaganiami
określonymi w pkt. 4. branżowych S.T.
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały :
dokumenty jak przy odbiorze częściowym
protokóły wszystkich odbiorów częściowych
protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. branżowych S.T.
świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
protokóły z przeprowadzonych prób i badań
O.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a
wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.
O.4. Dokumenty odniesienia
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty :
1. projekt pod nazwą :
PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt podziemnej instalacji ciepłowniczej
i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69, dz. nr 1/32 k.m. 1
2. specyfikacja techniczna
3. normy i warunki techniczne :
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Całość projektowanych instalacji wykonać z zachowaniem wymagań zawartych w :
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II - instalacje
sanitarne i przemysłowe" 1988
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt 5, 09.2002r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych
COBRI INSTAL, zeszyt 4, 06. 2002 r.
PN-79/H-74244
PN-89/H-02650

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Armatura i rurociągi.
Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-92/M-74001
Armatura przemysłowa.
Ogólne wymagania i badania.
PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu.
PN-89/H-02650
- Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651
- Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN-92/M-74001
- Armatura przemysłowa.Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym - Wymiary
PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym - Wymiary
PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
Zawieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 , oraz BN-67/8865-26.
UWAGA KOŃCOWA
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji i
przyłączy sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne.

Opole lipiec 2018 r.
mgr inż. Marcin Świątkiewicz
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IE.01. Projekt na budowę kanalizacji teletechnicznej, instalacje elektryczne zasilania i sterowania w ramach
projektu podziemna instalacja ciepłownicza i instalacja ogrzewania obiektu z bloków betonowych
w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69
– część elektryczna –
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacji
teletechnicznej, instalacje elektryczne zasilania i sterowania w ramach projektu podziemna instalacja
ciepłownicza i instalacja ogrzewania obiektu z bloków betonowych na terenie Zakładu Komunalnego w
Opolu .
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Zakres stosowania niniejszej STWiORB jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STWiORB „Wymagania
ogólne”.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem obejmują
jak w pkt. 1.1.
1) W zakres robót dla potrzeb części instalacji elektrycznych wchodzi:
a) budowa kanalizacji teletechnicznej . – ilość zgodnie z przedmiarem robót,
b)
tablica rozdzielcza w istniejącym budynku C– ilość zgodnie z przedmiarem robót,
c)
tablica rozdzielcza w istniejącym budynku z bloków betonowych – ilość zgodnie z przedmiarem robót,
d)
instalacje elektryczne zasilania i sterowania urządzeniami – ilość zgodnie z przedmiarem robót,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Puszka rozgałęźna (rozgałęźnik) – element instalacji elektrycznej służący do rozgałęzienia i połączenia
przewodów poza tablicą rozdzielczą oraz łącznikami elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi i oprawami
oświetleniowymi,
1.4.2. Tablica rozdzielcza - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające i zabezpieczające
urządzenia odbiorcze.
1.4.3. Gniazdo wtyczkowe – urządzenie elektryczne służące do podłączania aparatów i urządzeń elektrycznych
przenośnych lub przesuwnych,
1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.5.
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB „Wymagania ogólne”, są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., 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. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
1.5. Materiały i urządzenia.
Materiały muszą mieć atest wytwórcy w postaci zaświadczenia o jakości lub aprobaty technicznej – stwierdzający
zgodność jego wykonania z odpowiednimi warunkami, ustawami oraz rozporządzeniami.
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości lub dopuszczeń do stosowania np.
urządzenia, kable, konstrukcje wsporcze, itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych) lub odpowiednimi
dopuszczeniami do stosowania.
1.5.1. Instalacje elektryczne
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać parametrom technicznym
wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm
i aprobat technicznych .
1.5.2. Sieć teleinformatyczna i instalacje słaboprądowe
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj.
promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.).
Kable sterownicze należy układać w wybudowanej kanalizacji kablowej w sposób odpowiadający odporności
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego
ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji
kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać
maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.
2. Ogólne wymagania związane z wykonywaniem robót elektrycznych.
2.1. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy.
2.1.1. Wymagania ogólne
2.1.1.1.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny
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także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać
utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
2.1.1.2.
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na
skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
2.1.2. Transport materiałów
2.1.2.1.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
2.1.2.2.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni.
2.1.2.3.
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub
nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy
przylepnej.
2.1.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń
2.1.3.1. Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym
odbiorem tych materiałów.
2.1.3.2.
Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały (tzn.
nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego
upoważnionego przedstawiciela.
2.1.3.3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN),
przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w
projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy,
to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby
zamienne powinny posiadać co najmniej takie same parametry.
2.1.3.4.
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable,
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi lub
protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów
należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty
gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie
przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu - w kierownictwie
robót (budowy).
2.1.3.5.
Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części
składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania,
stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.
2.1.3.6.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.
2.1.4. Składowanie materiałów
2.1.4.1.
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 2.1.1.
2.1.4.2.
Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.
2.1.4.3.
Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:
e) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i
chłodnych,
f) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: kable w czasie
składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie krótkich odcinków
kabli w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych, zaleca się składowanie
zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nieprzekraczającej +20°C,
g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed działaniem korozji,
h) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji,
2
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i)

sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach
jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z
tym, że odzież roboczą używaną zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a
nieukładana warstwami; odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami,
j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres
zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane
w odnośnych normach państwowych,
2.2. Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych
2.2.1. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
2.2.2. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
2.2.3. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby
niepowołane.
2.3. Ogólne zasady wykonywania robót
2.3.1. Wymagania ogólne
2.3.1.1.
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót
elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom l.
2.3.2. Ustanowienie kierownika budowy (robót)
2.3.2.1.
Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z
budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynków, dla których konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich prowadzenie.
2.3.2.2.
W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w
tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych.
2.3.2.3.
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu
swej funkcji.
2.3.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót)
2.3.3.1.
Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to
podano wyżej w p. 3.2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót
elektrycznych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. Dziennik ten po
zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu.
2.3.3.2.
Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest
wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub
liniowych podzielonych na odpowiednie odcinki robót jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla
poszczególnych, wyraźnie oznaczonych odcinków robót.
2.3.3.3.
Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy
zapis powinien być opatrzony data i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być
zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby.
2.3.3.4.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i
kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi
przepisami: pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w
zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie, majstrom, upoważnionym
przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, pracownikom kontroli technicznej
wykonawcy, pracownikom służby bhp, przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i
wykonawcy, osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (niewymienionym wyżej), ale
tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót.
2.3.3.5.
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy (robót), a przy wykonywaniu robót systemem gospodarczym - osoba kierująca robotami
lub prowadząca z ramienia inwestora.
2.3.3.6.
Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich
wykonania oraz udostępniać te dokumenty! Dziennik budowy uprawnionym organom.
2.3.4. Odbiór frontu robót
2.3.4.1.
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.
3
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2.3.4.2.
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokołu.
2.3.4.3.
Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami
umowy.
2.3.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami
2.3.5.1.
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty i robót, ogólne harmonogramy
budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco z
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych
rodzajów.
2.3.5.2.
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a w szczególności umożliwiał technicznie i ekonomicznie
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy
powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych.
2.3.5.3.
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami
elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie wykonywało robót pomocniczych
siłami własnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowań powyżej wysokości 4 m itp.
3. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym
3.1. Wstęp
3.1.1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym, tj. użyteczności publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
3.1.2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:
• przewodami wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub
w podłodze
• przewodami wtynkowymi,
• przewodami wielożyłowymi w korytkach oraz listwach instalacyjnych z tworzywa,
• przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w prefabrykowanych kanałach
instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.)
3.1.3. Warunki dotyczą również montażu zabezpieczeń.
3.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów
Wymagania dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie są podane w p. 2.1.1.1.
3.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podane są w p. 2.3.
3.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych.
3.4.1. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów
1-fazowych.
3.4.2. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: łatwy dostęp,
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.
3.4.3. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.
3.4.4. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
3.4.5. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
3.4.6. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny— do prawego bieguna.
3.4.7. Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami rozdz. 4.
3.5. Przejścia przez ściany i stropy
3.5.1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą
być chronione przed uszkodzeniami.
3.5.2. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
3.5.3. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny,
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.
3.5.4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.
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3.5.5.

Przepusty instalacji elektrycznych występujące w elementach oddzieleń przeciwpożarowych, zabezpieczyć
do odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej elementu w którym występują.
3.6. Instalacje wtynkowe.
3.6.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
3.6.2. Kucie bruzd
3.6.2.1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji.
3.6.2.2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
3.6.2.3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy
między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
3.6.2.4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
3.6.2.5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.
3.6.2.6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
3.6.2.7. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta
tynkiem.
3.6.3. Mocowanie puszek
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych
lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany
była zrównana z tynkiem.
3.6.4. Układanie i mocowanie przewodów
3.6.4.1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów
wielożyłowych płaskich.
3.6.4.2. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubości, co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy
izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu
drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A.
3.6.4.3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń.
Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
3.6.4.4. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki
pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.
3.6.4.5. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
3.6.4.6. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za
pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu.
3.6.4.7. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak,
aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie.
3.6.4.8. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody
należy prowadzić obok puszki.
3.6.4.9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
3.6.4.10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi,
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
3.6.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z podanymi wymaganiami:
a) W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
b) W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
c) Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
d) Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.
e) W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
f) Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
g) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
h) Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
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3.7. Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa
(przypodłogowych i ściennych)
3.7.1. Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach.
3.7.2. Mocowanie listew
Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach
drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
3.7.3. Montaż sprzętu i przewodów
3.7.3.1. Gniazda wtyczkowe należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.
3.7.3.2. Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu
zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.).
3.7.3.3. W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe.
3.7.3.4. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć
pokrywami.
3.8. Próby montażowe
3.8.1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób
montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
3.8.2. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:
a. pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między
badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być
mniejsza od:
0,50 MΩ dla instalacji 230 V,
1,00 MΩ dla instalacji 400 i 500 V;
dla instalacji w budynkach nowych z przewodami ułożonymi bezpośrednio w tynku albo w rurach
instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza się na jeden rok od wykonania instalacji wartość rezystancji mniejszą od
wyżej podanej, tj.:
0,50 MΩ dla instalacji 230 V,
1,00 MΩ dla instalacji 400 V i 500 V,
b. pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona
induktorem 500V nie może być mniejsza od 1 MΩ,
c. pomiar kabli zasilających,
d. pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania.
e. pomiar natężenia oświetlenia.
3.8.3. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
3.8.4. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:
a) punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków,
c) silniki obracają się we właściwym kierunku.
3.9. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy
dokumentację powykonawczą a w szczególności:
3.9.1. zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres zmian,
3.9.2. protokóły z prób montażowych wg wymagań podanych w p. 3.7,
3.9.3. instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) oraz mechanizmów
i urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń
powszechnie stosowanych.
4. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej
4.1. Wstęp
4.1.1. Środki ochrony podstawowej są następujące:
a) Przed dotykiem pośrednim (ochrona podstawowa)
• Izolacja podstawowa
• Przegroda lub obudowa ochronna
• Umieszczenie urządzenia poza zasięgiem ręki
b) Przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) przez :
• Samoczynne wyłączenie w przypadku powstającego zagrożenia \
• Separację elektryczną
• Zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej
• Zastosowanie obwodów SELV lub PELV
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4.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów
4.2.1. Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące transportu oraz przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są w p. 2.1.1.
4.2.2. Wymagania szczegółowe.
4.2.2.1. Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
− przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację o barwie żółto - zielonej,
− gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania przewodów
ochronnych powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych.
4.2.2.2. Materiały do wykonywania uziomów powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
− druty lub taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań i innych uszkodzeń
mechanicznych,
4.2.2.3. Inne materiały niezbędne do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
− śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych
powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób
zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne nie powinny powiększać rezystancji połączeń,
− materiały izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stałej izolacji stanowiska powinny
być dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń; parametry elektryczne i mechaniczne materiałów
izolacyjnych powinny być podane w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta.
4.2.2.4. Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki przeciwporażeniowe, stałe
urządzenia separacyjne, stałe transformatory bezpieczeństwa itp.) powinny być dostarczone wraz z
zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych.
4.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa
Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa robót są podane w p. 2.3.
4.4. Montaż przewodów ochronnych w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
4.4.1. Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) przyłączone do stałych
urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały.
4.4.2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcję
przewodu ochronnego, należy wykonać według wymagań, które zostały podane w p. 3.5.5..
4.4.3. Izolowane jednożyłowe przewody zerujące należy układać wzdłuż trasy przewodów skrajnych (fazowych).
Przewód zerujący powinien mieć w miejscach połączeń długość większą niż przewody skrajne.
4.4.4. Gołe przewody ochronne należy układać jak następuje:
−
przewody wykonane z drutu, linki lub taśmy należy układać tak, aby były one dostępne do oględzin;
wyjątek stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem,
−
przewody stalowe nie ocynkowane należy chronić przed korozją, np. przewody wykonane z drutu o
średnicy mniejszej niż 10 mm lub taśmy o grubości mniejszej niż 3 mm, układane na zewnątrz w
miejscach ogólnie dostępnych, należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi,
−
przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi; nie należy ich stosować w pomieszczeniach
zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których występują pyły łatwo palne; przejście przez
przegrody palne należy wykonać w rurach stalowych lub azbestocementowych,
−
w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia przewodu nie powinien być mniejszy od
pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia),
−
w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy
odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego,
4.4.5. Zabrania się wykorzystywania w charakterze zastępczych przewodów ochronnych: rurociągów i
zbiorników gorącej wody lub innych gorących cieczy, par i gazów, rynien i rur ściekowych, przewodów
wentylacyjnych, łańcuchów, ogrodzenia, balustrad, poręczy oraz innych podobnych przedmiotów, jak
również urządzeń podlegających rozbieraniu, rozluźnianiu połączeń itp.
4.4.6. Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
a) połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy wykonać jako stałe;
przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi; połączenia stałe
można wykonywać przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy;
w przypadku łączenia przewodu ochronnego z osłoną metalową przewodów lub kabli-dopuszcza się
również lutowanie; połączenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji żelbetowych, lub połączenia
przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez spawanie,
b) połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali
odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją,
c) połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa
zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą
przed samoczynnym rozluźnianiem,
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L.P.

Rodzaj przewodu ochronnego oraz wymiar

Przewody w miejscach nie narażonych
na uszkodzenia mechaniczne
miedź

1

Gołe szyny, pręty, druty lub linki: grubość lub średnica,
mm przekrój, mm2

2

Przewód izolowany, jednożyłowy, w rurkach lub pod
osłoną, ułożony razem z przewodami roboczymi —
przekrój mm2
Żyła przewodu wielożyłowego ułożonego na tynku, w
tynku, w rurce lub pod osłoną — przekrój, mm2
Przewód świecznikowy ukryty w oprawie oświetleniowej
(jedno- lub wielożyłowy) — przekrój, mm2
Przewody i żyły jak w Ip. 2, 3 i 4, lecz ułożone lub
zawieszone w inny sposób — przekrój, mm2

3
4
5

6

1)

Żyła wielożyłowego przewodu ruchomego — przekrój,
mm2

2
4

aluminium

Przewody w miejscach
narażonych na
uszkodzenia mechaniczne

stal

4 16

3° 10

1

2,5

nie wolno
stosowa ć

1

1,5

0,5

25

nie wolno
stosowa ć
0,5
nie wolno
nie wolno
stosowa ć
stosowa ć
najmniejsze dopuszczalne przekroje
przewodów roboczych identycznie ułożonych lub zawieszonych jak wlp.2, 3,4
nie wolno
stosować

należy zastosować osłonę
chroniącą skutecznie przed
uszkodzeniem albo
zwiększyć wymiary
poprzeczne przewodów
ochronnych w stopniu
zapewniającym odporność
na spodziewane narażenia

należy zastosować
przewód oponowy o
odpowiednio mocnej
budowie

Przy zabezpieczeniu obwodu nie większym niż 10 A dopuszcza się drut stalowy o średnicy 2 mm.

Tablica 1-Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewodów ochronnych
g) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną
bezkwasową,
h) połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych należy odpowiednio mocno
dokręcać, obejmując złączką co najmniej pięć zwojów gwintu rury.
4.4.7. Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych, w których metaliczna ciągłość połączeń
elektrycznych nie jest zapewniona, należy zbocznikować przewodem omijającym. Przyłączenie przewodu
bocznikującego należy wykonać wg wymagań jak dla zacisków uziomowych.
4.4.8. Przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać następująco:
a) właściwe przewody ochronne izolowane lub gołe z drutów, linek lub taśm należy przyłączać do
zastępczych przewodów ochronnych przez spawanie lub za pomocą obejmek dwuśrubowych
zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy; dopuszcza się przyłączenia do osłony metalowej przewodów lub
kabli wykonywać przez lutowanie,
b) przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów ochronnych należy
wykonywać w miejscach łatwo dostępnych do oględzin; jeśli warunku tego nie można spełnić, należy w
miarę możliwości wykonać połączenie spawane bądź połączenie śrubowe szczególnie starannie
zabezpieczone przed korozją,
c) przyłączenia śrubowe za pomocą obejmki powinny spełniać wymagania podane w p. 12.4.8.
4.4.9. Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób:
a) zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych urządzeń, aparatów i maszyn
elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową,
b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą urządzenia,
do którego jest przymocowany,
c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w p. 12.4.8.
4.4.10. Przyłączenia przewodów ochronnych do przewodów uziemiających powinny spełniać wymagania jak dla
zacisków uziomowych podane w p. 12.4.8.
4.4.11. Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób:
a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować barwą
jasnoniebieską,
b) przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych powinny być oznakowane
kombinacją barw zielonej i żółtej,
c) oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy realizować przez naniesienie przylegających do
siebie zielono-żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 milimetrów każdy; izolacja żył, kabli i
przewodów izolowanych powinna być zabarwiona, tak aby na końcu przewodu na długości 15 mm jedna z
barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie w więcej niż 70°/o powierzchni, a druga pokrywała pozostałą
część powierzchni przewodu,
d) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem
przewodu pełniącego funkcję jak w p. b); oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykonać
na całej długości przewodu, szyny gołej, elementu konstrukcji oraz urządzenia technologicznego, żyły
kabla lub przewodu izolowanego,
8
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4.5. Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu do 1
kV.
4.5.1. Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i
przyłączyć na stałe. Stałe aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej nie wbudowane w skrzynki,
pulpity itp. należy umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych.
Tablice i płyty należy mocować w sposób trwały do ścian lub konstrukcji w specjalnych wnękach lub w
miejscach chronionych przed uszkodzeniami oraz nadmierną temperaturą, zawilgoceniem, wstrząsami itp.
4.5.2. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów.
4.5.3. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe,
należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). Przewodów roboczych nie wolno uziemiać
za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.
4.5.4. Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie ochronne obniżone powinny się różnić od gniazd wtyczkowych
na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie
pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone.
4.5.5. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi środka dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej.
4.5.6. Szafy, tablice powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową w zależności od warunków ich
zainstalowania.
4.5.7. Ochronę przeciwporażeniową maszyn cyfrowych i jej koordynację z uziemieniami funkcjonalnymi tych
maszyn należy wykonać zgodnie z wymaganiami ich producenta.
4.6. Próby montażowe.
4.6.1. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba
montażowa, tj.:
a) oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeci porażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami
wchodzącymi w jej skład,
b) pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej — w
przypadku zerowania lub uziemienia,
c) pomiary rezystancji uziemień,
4.6.2. Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy została
ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami niniejszego rozdziału. W szczególności
należy sprawdzić:
a) prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, umocowania przewodów ochronnych,
b) rodzaje
i
wymiary
poprzeczne
przewodów ochronnych
właściwych i zastępczych oraz
jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,
c) prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich
połączeń i przyłączeń,
d) oznakowanie barwne przewodów ochronnych,
e) prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń
z instalacją.
4.6.3. Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa
dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień. W sieciach z systemem uziemień można dokonać
pomiaru rezystancji styków połączenia urządzeń z przewodami uziemiającymi i rezystancji przewodów
uziemiających.
4.6.4. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie
badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia,
zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w
protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego.
4.6.5. Pomiary rezystancji uziomów lub układów uziomowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
podanymi w przepisach.
4.6.6. Pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
przepisów.
4.7. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zleceniodawcy
dokumentację powykonawczą, a w szczególności:
− dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizacji uziomów i użytych
materiałów,
− protokóły prób montażowych wykonanych zgodnie z p. 4.6.
4.8. Kanalizacja teletechniczna
4.8.1. Lokalizacja kanalizacji
Wzdłuż dróg kanalizacja kablowa powinna być ułożona równolegle do osi dróg poza pasem drogowym lub za
zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym zgodnie z ustawą nr 60 Rady Ministrów [54].
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4.8.1.1. Usytuowanie studni kablowych
W niniejszym zadaniu projektowana studnia kablowa typu SKR-1
4.8.1.2. Długość przelotów między studniami
Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać:
a) 70 m. między studniami rozdzielczymi SK1 dla kanalizacji z rur PCW.
4.8.1.3. Głębokość ułożenia kanalizacji
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:
a) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie
była mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie
głębokości ułożenia kanalizacji do 0.4m jeśli jest zbudowana z rur PCV .
4.8.1.4. Prostolinijność przebiegu
Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia od osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie
przeszkód terenowych.
W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCV mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był
mniejszy od 6 m.
4.8.1.5. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzeniu do komór kablowych spadek
można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.
4.8.1.6. Ciągi kanalizacji
4.8.1.6.1.
Wymagania ogólne
Zaprojektowano kanalizacje dwu otworową.
4.8.1.6.2.
Zestawy z rur PCV
Do zestawów kanalizacji z rur PCV należy stosować rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o średnicy
DVK 110 mm
Zastosowano rury typu HPDE 110/6,3.
4.8.2. Roboty ziemne
4.8.2.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.
4.8.2.2. Głębokość wykopów
Głębokość wykopów zgodnie z normą. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny
być odpowiednio głębsze.
4.8.2.3. Szerokość wykopów
Szerokość wykopów zgodnie z normą 0,5m
4.8.2.4. Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w normie]. Ściany wykopów
powinny być pochyłe.
4.8.2.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami .W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co
najmniej 10cm.
4.8.3. Układanie ciągów kanalizacji
4.8.3.1. Układanie bloków betonowych
Nie występuje.
4.8.3.2. Układanie rur PCV
Z pojedynczych rur PCV należy tworzyć zestawy kanalizacji wg. ustalonych z Urzędem Telekomunikacyjnym
ilości otworów w warstwach.
Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami
od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedna lub kilka rur w jednej warstwie.
W przypadku
układania następnych warstw, ułożoną warstwę należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i
ubijać ubijakiem mechanicznym.
4.8.4. Zasypywanie kanalizacji
4.8.4.1. Zasypywanie kanalizacji z rur PCV
Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur PCV należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm.
Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.
4.8.5. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji
4.8.5.1. Trasa kanalizacji
Pod projektowanymi drogami, parkingami kanalizację teletechniczną należy układać w wykopach przed
robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy
i zaakceptowanym przez Inżyniera.
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4.8.5.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi
Przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdować się w zasadzie nad
tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji
górą byłoby mniejsze od wymaganego wg. pkt. 5.5.4.1. niniejszych STWIORB.
4.9. Studnie kablowe
4.9.1. Stosowane typy studni kablowych
W projekcie zastosowano studnie kablowe typu SKR-1 (rozdzielcze) prefabrykowane.
4.9.1.1. Wykonywanie studni z prefabrykatów
Wykonanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodnie z wymaganiami zawartymi
w typowej dokumentacji na te studnie (katalog) na które wykonawca certyfikat i aprobatę techniczną .
4.10.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
4.10.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6. OST.
4.10.2. Układanie kabli w kanalizacji
Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:
a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu nie
wolno wciągać więcej niż:
- 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,
- 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,
- 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji.
b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się
krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a
kabla od 12-krotnej jego średnicy lub inne w zależności o typu kabla.
5. Obmiar robót
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w
czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr, a dla osprzętu i opraw oświetleniowych jest sztuka.
6. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami .
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiorników
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Jest dokonywany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Do odbioru ilości
i jakości Robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przedstawia Inżynierowi komplet dokumentów
z wynikami badań laboratoryjnych i wynikami pomiarów Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone
następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w
trakcie wykonywania robót
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły odbiorów
7.2.. Odbiory częściowe
Częściowe odbiory robót oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane są na bieżąco, w
miarę potrzeb. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów Robót. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
bezpośrednim powiadomieniem Inwestora. Odbiór należy przeprowadzić niezwłocznie, nie później niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inżyniera. Odbioru robót dokonuje
Inżynier i wydaje świadectwo ich przyjęcia.
7.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbioru końcowego robót dokonuje się komisyjnie, wg procedury określonej w Warunkach Ogólnych i
Szczegółowych Kontraktu. Inżynier, na wniosek Wykonawcy, wydaje Świadectwo Wykonania Robót,
stanowiące podstawę do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Następnie, po usunięciu przez Wykonawcę
wszystkich wad i niedociągnięć ujawnionych w czasie odbioru wystawia Ostateczne Świadectwo Płatności,
obejmujące wszystkie pozostające do uregulowania płatności, uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami. Jednocześnie Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowości obiektu do przekazania do eksploatacji.
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem
CE,
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- 8. Podstawa płatności
Płatność za szt. należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów
producenta urządzeń i oględzin sprawdzających.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz
połączeniem
istniejącego kabla z projektowanym
- podłączenie do sieci energetycznej projektowanego obiektu zgodnie z dokumentacją projektową
i szczegółową specyfikacją techniczną,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji teletechnicznej i kabli energetycznych pod ziemią.
(1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu ślepego.
(2) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.
(3) Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii
i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
(4) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
(5) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
(1) 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.
(2)
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie .
10. Polskie Normy
1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
2. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
3. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed
przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
4. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
5. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
6. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
7. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Instalacje bezpieczeństwa.
8. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
9. PN-E-04700:1998/Az1 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontażowych badan odbiorczych.
10. PN-EN 60799 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
11. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Czesc 1: Zasady ogólne.
12. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Czesc 2: Zarządzanie ryzykiem.
13. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia.
14. PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa – Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
15. 24. PN-EN 50164-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). – Cześć 1: Wymagania stawiane
elementom połączeniowym.
16. PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). – Cześć 2: Wymagania dotyczące
przewodów i uziomów.
17. PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). – Cześć 3 – 7.
18. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na dzień 30.XI.1996r. (z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane normy).
19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
20. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
21. N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
22. EN 50173-1: 2011 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania
ogólne i strefy biurowe.
23. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakości Norma z roku 2009 na podstawie normy europejskiej z roku 2002, w której
przedstawione są podstawowe wytyczne specyfikacji systemów okablowania strukturalnego, wymagania
dotyczące dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania.
24. PN-EN 50310:2006 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym Polska norma opracowana na podstawie normy PN-EN
50310:2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń wyrównawczych dla sprzętu informatycznego w
budynkach omawiane są pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, niezawodności działania i
kompatybilności elektromagnetycznej.
10.1. Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty instalacyjne
– zeszyt 2.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z późniejszymi zmianami)
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