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WO.00.00– WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Instalacja 
systemu nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku  Internatu Szkoły 
Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”. 

 
1.2. Zakres stosowanie ST. 

Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z 
Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
1.4.2. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub 

inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi kanalizacji. 

1.4.6. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.9.  Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego – projekt budowlany 
- Sporządzoną przez Wykonawcę  

Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy  
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, 
bez dodatkowych kosztów.  
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne 
dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 
odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera: 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu 
wykonawczego, Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 
14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i 
innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji 
powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca 
powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datą 
konsultacji. 

 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

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

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
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. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie 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 
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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 niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i 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 w 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 dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera 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. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
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6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

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

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi,  

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

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

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

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 



 

 

12 

 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

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

 
6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.  
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

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

2. Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej 
3. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Norma lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy. 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

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

przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
(2) Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

  
(3) Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w cały okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
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badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

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

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

lub zamienne ), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. atest higieniczne PZH 
5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, 
8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
(e) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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      ST-1 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji technologicznych w ramach projektu  „Instalacja systemu 
nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku  Internatu Szkoły Policealnej im. 
prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”. 
 
Przedmiotem wykonania są roboty technologiczne związane z montażem komór, 
urządzeń, rurociągów, armatury wraz z robotami towarzyszącymi.  

 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
instalacji technologicznych Stacji Uzdatniania Wody  zgodnie z dokumentacją projektową 
– opis techniczny i rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje stosowanych materiałów 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały podstawowe to: 
- Prefabrykowane komory zbiorników retencyjnych z   PE 
- Prefabrykowana komora zbiornika pompowni z  betonu lub żelbetu 
- rury stalowe ocynkowane 
- rury ze stali kwasoodpornej 
- rury polietylenowe PE 
- kształtki PE 
- rury PCV 
- kształtki PCV 
- zawory przelotowe mufowe 
- zawory przelotowe kołnierzowe 
- zawory zwrotne kołnierzowe 
- zasuwy kołnierzowe  
- zasuwy wrzecionowe  
- zawory elektromagnetyczne 
- zawory bezpieczeństwa 
- hydrofor 
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- sprężarka 
-     pompy 

 
2.2. Wymogi ogólne dotyczące materiałów 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spełnienie 
wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może być dokonane 
w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo 
od normy, ewentualnie, jeśli dotyczy to rozwiązanie powtarzającego się w serii wyrobów, 
uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną. 
Materiały i  elementy przeznaczone do robót nie mogą mieć wpływu na jakość wody. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury te 
należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy: 

• Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w 
przypadku wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 
naftą 

• Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione 
• Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie 
• Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia  
• Uszczelnienie dławic 
• Odpowiada przewidywanym warunkom pracy 

 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury 
powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 
dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 
Armatura specjalna, powinna być dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana łatami 
drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie powinny być 
zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 
 

2.3. Wymogi techniczne dotyczące urządzeń 
Urządzenia  i  elementy przeznaczone do wbudowania nie mogą mieć wpływu na jakość 
wody. 
Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową. 
Pompy, silniki elektryczne, zbiorniki, itp. powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową  z blachy, posiadającą: 
- nazwę producenta 
- charakterystykę techniczną urządzenia 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu 
- znak kontroli technicznej 
Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, 
a z ich braku warunkom technicznym. 
Armatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.  
Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterowniki, na pulpitach i ekranach powinny 
być w języku polskim. 
Wymogi ogólne dotyczące pomp i silników: 
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- możliwość kontroli podczas jej pracy 
- szybkie wykonywania prac związanych z ich obsługą 
- pompy powinny być zabezpieczone przed suchobiegiem 
- pompy z silnikiem o mocy poniżej 0,5 kW muszą mieć znak bezpieczeństwa wydany 

przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 
- wszystkie pompy muszą mieć aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do 

stosowania, a pompy o mocy ≥ 0,5 kW także atest energetyczny. 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej WO-00.00. 
„Wymagania ogólne”, pkt 3.0. 
Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone z 
wykorzystaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy użyciu następującego 
sprzętu i narzędzi: 

- spawarka 
- giętarka do rur 
- zgrzewarka do zgrzewów czołowych 
- zgrzewarka do połączeń elektrooporowych 
- żuraw samochodowy 
- koparka 

 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej WO-00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 4.0 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych  środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Do transportu materiałów należy stosować: 

- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” zgodnie z 
Polskimi Normami oraz poniższymi uwagami. 
5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 
- wyznaczenie w terenie komór zbiorników i przepompowni oraz urządzeń 
towarzyszących przez geodetę uprawnionego. Ponadto wyznaczyć reper roboczy oraz ciąg 
reperów roboczych, które należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Wyznaczone 
punkty należy umiejscowić poza obrysem wykopu tak, aby były dostępne przez cały czas 
trwania robót. 
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5.1.2. Podłoże. 
Roboty związane z wykonaniem podłoża obejmują wykonanie: 
- podsypki piaskowej 
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową. 
 
5.1.3. Roboty konstrukcyjno-technologiczne. 
 
5.1.3.1. Wymagania ogólne 
Pompownia, zbiorniki retencyjne dostarczane do wbudowania jako kompletna wraz z 
wyposażeniem. 
Bezwzględnym warunkiem jest dostarczenie pompowni posiadającej parametry określone 
Dokumentacją Projektową.. 
 
5.2  Montaż rurociągów 

5.2.1 Połączenia spawane 
Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz    i na stykach 
starannie oczyszczone rur pękniętych, zowalizowanych lub    w inny sposób uszkodzony 
nie wolno montować. Przy przejściu przewodów przez fundamenty i ściany budynków i 
budowli, rury ochronne powinny mieć grubość ścianki równą, co najmniej 6 mm, a ich 
wewnętrzna średnica powinna być o 1,5 % większa od zewnętrznej powierzchni izolacji 
od ściany stropu lub podłogi powinna wynosić: 

• 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy poniżej 50 mm 
• 7,0  do 10,0 cm dla przewodów o średnicy powyżej 65 mm 
Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi 
przewodami. Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym. Do 
spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż 
właściwości materiału rury. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w 
inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny 
posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% 
grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, 
pęknięć itp. wad. 

Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być 
zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć 
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane 
wpisem do książeczki spawacza. 
Połączenia na rurach stalowych należy zaizolować. Przed nałożeniem powłoki ochronnej 
powierzchnia izolowana powinna być oczyszczona do II-go stopnia czystości wg PN-
70/H-97051. 
 

5.2.2 Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką 
lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do 
płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie 
kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię 
kołnierza. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy 
przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu 
uszczelki do śrub. 
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Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad 
nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, nie więcej jednak niż 25 mm. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
-dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłużeń,  
-pozostawiać śruby niedokręcone,  
-pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 
kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100 
mm - 100  mm od 125 do 200 mm -250mm. Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń 
przewodów z rur żeliwnych kołnierzowych z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi. 
Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z 
uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu. 
 

5.2.3 Połączenia kielichowe z uszczelką 
Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący fragment 
przyłączonej rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek 
o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń może być 
stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji 
bezciśnieniowej. Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenie elementów 
wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą 
przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia. Połączenia takie nie mogą 
przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego. Obciążenia 
takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem 
poprawności wykonanie połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie 
wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury 
w kielich, z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Do montażu, szczególnie 
większych średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania, 
pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, 
oferowane w różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub 
innego środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie 
różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe 
wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie. 
 

5.2.4 Połączenia zgrzewane 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów. Możliwe jest łączenie rur z PE z elementami 
wykonanych z takich materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane 
sposoby połączeń rur PE i PP wymieniono niżej: 
- zgrzewanie doczołowe 
- zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych 
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic): 
- na złączki zaciskowe, 
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewane mufowe, 
- spawane 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
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Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać 
zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i 
wymagania podane niżej. 
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i zgrzewane z 
zastosowaniem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, którego 
materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien przenikać się pod wpływem wysokiej 
temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten sposób jest 
stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami 
umożliwiającymi połączenia kołnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga 
spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów procesu zalecanych 
przez danego producenta rur. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 
- zgrzewane rury miały tę samą średnicę i te same grubości ścianek – rury były 

ustawione współosiowo 
- końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem 
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220oC 

(PE) 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE) 
- siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru 
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 

poziomie a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni – czas 

rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby 
powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a 
kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż do chwili ich użycia. 
 
5.2.5 Połączenia klejone 
Łączenie rur i łączników  odbywa się przy pomocy klejów agresywnych rozpuszczających 
powierzchnie łączonych elementów. W trakcie łączenia materiał obu elementów przenika 
między sobą i zastyga, tworząc jednorodną masę. Łączenie z innymi elementami instalacji 
odbywa się poprzez łączniki przejściowe kołnierzowe, mufowe lub gwintowane. 
Rury mogą być cięte, po przecięciu należy z krawędzi usunąć zadziory i sfazować 
zewnętrzną krawędź. 
Kształtki należy oczyścić suchą szmatą z wilgoci i zabrudzeń. Przed klejeniem należy       
„ na sucho „ wsunąć końcówkę rury w gniazdo złączki. Rura powinna wejść do 2/3 
głębokości gniazda. 
Obie łączone powierzchnie należy przetrzeć środkiem czyszczącym, który je dodatkowo 
oczyści i zmiękczy. 
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Klej używany do klejenia, przed nałożeniem na powierzchnie rury sprawdzić pod 
względem jego przydatności. Nie wolno rozcieńczać zgęstniałego kleju. 
Bezpośrednio po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę kleju na końcówkę rury a 
następnie posmarować wnętrze złączki, wsunąć rurę do wnętrza kształtki do oporu na 
całej łączonej powierzchni i przekręcić rurę w gnieździe o 90°. Łączony element należy 
przytrzymać kilkanaście sekund. 
Poprawnie wykonane połączenie charakteryzuje równy cienki wałeczek kleju wokół rury 
u nasady złączki. 
Nadmiar kleju wytrzeć szmatką.  
Czas klejenia nie powinien przekraczać czasu powstawania tzw. „ suche złącze „, 
maksymalny czas klejenia nie może być większy niż 1 min.  
Czas schnięcia uzależniony jest od wymiaru rury i wilgotności powietrza. Sklejone 
elementy należy przez min. 5 min. Pozostawić bez poruszania celem uzyskania pełnego 
zespolenia materiału. W temperaturze otoczenia poniżej 10 °C czas. stężenia kleju wynosi 
powyżej 15 min. Połączeń klejonych nie należy wykonywać w temperaturze poniżej 5 °C. 
Połączenia klejone nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia 
wewnętrznego. Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy       
ustalające.  
Czas schnięcia złączy do przeprowadzenia próby szczelności powinien być co najmniej 
równy w godzinach lub większy od 10-cio krotnej wartości ciśnienia próbnego w MPa, 
jednak nie mniej jak 2 godziny. 
Warunkiem poprawności wykonanie połączenia jest dobór elementów o odpowiadających 
sobie wymiarach.  
 
5.3 Montaż armatury 
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być 
zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany 
jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie. 
Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak, aby przy przepływie 
czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno 
stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być 
stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem 
armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 
Zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, 
przed armaturą zaporową. 
W wypadku montażu pompy na pionowym odcinku rurociągu należy zawór zwrotny 
oddzielić od pompy krótkim odcinkiem przewodu, w którym będzie mogło gromadzić się 
powietrze (podczas przerwy w pracy pompy). 
 
5.4 Montaż urządzeń 
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Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia 
montować – zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompy, 
zbiorniki, przepływomierze oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną 
tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 
-nazwę producenta, 
-charakterystykę techniczną urządzenia, 
-datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
-znak kontroli technicznej 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
 
 
5.5. Montaż pomp 
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu. 
Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na 
rurociągu, ale rurociąg przed i za pompą należy trwale umocować wzdłuż całego obwodu 
rury do podpory osadzonej w ścianie, stropie albo posadzce. 
Pompy z silnikami o większej mocy należy montować na fundamentach lub wspornikach 
z przekładką tłumiącą drgania, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
producenta. Montując w instalacji pompę na fundamencie należy zwrócić uwagę na to, że 
armaturę i rurociągi łączy się z pompą – nigdy odwrotnie. 
Przy połączeniach gwintowanych należy użyć śrubunku umożliwiającego wymianę 
pompy. 
Przy montażu pomp należy przestrzegać następujących zasad: 
- pompy bezdławicowe montować w taki sposób, aby oś wirnika była w położeniu 

poziomym 
- silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp 
- skrzynki zaciskowe silników należy zlokalizować tak, aby ograniczyć możliwość 

przenikania do nich wody z nieszczelnych połączeń instalacji znajdujących się nad 
pompami 

- przewody elektryczne dochodzące do skrzynek zaciskowych należy prowadzić tak, 
aby woda ewentualnie wykraplająca się na przewodzie nie mogła wpływać przez 
nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych. 

Przed uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Uruchomienie pompy musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu 
ssącym. Dla zmniejszenia prądu rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy 
zamkniętym zaworze tłocznym. 
Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami 
termicznymi. 
Wszystkie elementy regulacyjne (dławiące natężenie przepływu) wbudowane na 
instalacje, w których pracują pompy, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym 
pompy. 
Po zamontowaniu należy pompy sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na szczelność 
połączeń pompy z armaturą, sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, głośność i 
drgania towarzyszące pracy pompy, temperaturę pracy silnika pompy. 

 
 

5.6 Izolacje 
Rurociągi stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 i 
zabezpieczyć przez malowanie. 
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Ilość warstw malowania antykorozyjnego jak również rodzaj farb – zgodnie z projektem 
technicznym. 

 
5.7 Próba szczelności instalacji 

Próbie szczelności należy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności. 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- uszczelnianie armatury 

 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 
robót w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami 
technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
b) materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spełnienie 

wymagań normy – szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może być 
dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę 
na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązania powtarzającego się 
w serii wyrobów uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną) 

c) ułożenie przewodów: rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana 
kierunku przewodów 

d) zabezpieczenia przewodu antykorozyjne 
e) kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów 
f) grubość izolacji przewodów i urządzeń 

 
7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót i 
uwzględniające wszystkie roboty: szt., mb., kpl. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 
- zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- długość przewodów 
- szczelność całych przewodów 
- połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych 
- izolacji antykorozyjnej 
- izolacji cieplnej 
- jakości użytych materiałów 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy zgłaszać Inżynierowi z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych 
robót. 
 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3. niniejszej 
ST. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. Cena ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje: 



 

 

30 

 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót 
- montaż zbiorników i komór 
- wykonanie niezbędnych otworów montażowych 
- mocowanie śrub montażowych 
- zakup urządzeń i materiałów 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
- wykonanie robót montażowych urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów i 

połączenie ich w odpowiednie ciągi technologiczne 
- montaż napędów i osłon wyposażenia urządzeń 
- wykonanie połączeń spawanych, klejonych, zgrzewanych, kołnierzowych, 

kielichowych 
- dopasowanie kołnierzy, kształtek, króćców do rur 
- materiały do połączeń kołnierzowych (uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki) 
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń 
- wykonanie prób szczelności 
- wykonanie płukań  
- wykonanie uruchomienia 
- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 

pomocniczych 
- oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwujących 

 
10 WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP 

Wszystkie roboty należy wykonać przy łącznym rozpatrywaniu projektu branży 
technologicznej i pozostałych branż. Prace montażowe wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami z zakresu budownictwa, a w szczególności 
przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Przy wykonawstwie należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w 
budownictwie, a w szczególności podanych w: 
- Rozporządzeniu Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 (Dz.U. Nr 13/72) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych 
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ST-17 PODZIEMNE INSTALACJE LINIOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podziemnych instalacji liniowych w ramach projektu „projektu  „Instalacja systemu 
nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku  Internatu Szkoły Policealnej im. prof. 
Zbigniewa Religi w Olsztynie”. 
. 
1.2 Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
podziemnych instalacji liniowych                            .   
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST zawartymi w „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera oraz te, które uzyskają aprobatę Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu, 
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie: 
 

-    Rury PE – 100 SDR-17, PN 6 wg PN-81/C-89204. 
-    Kształtki PE-100, SDR 17, PN 6  
-    Hydranty ogrodowe w skrzynkach hydrantowych DN205 
- Rury ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
- Kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9. 
- Zawory przelotowe mufowe systemowe instalacji nawadniania 
- Skrzynki zaworowe z wyposażeniem / zawory redukcyjne, zawory sterujące 

elektromagnetyczne niskonapięciowe/ 
- Dysze nawadniające PGP – ULTRA, MP Strips 
- Linie kroplujące PLD 
- Mikrozraszacze Solo-drip, TRIO SPAY 
- Emitery kroplowe HEB 
-    Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 
-    Skrzynki uliczne do zasuw. 
-    Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 
 

2.2. Atesty i certyfikaty. 
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Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć oraz urządzeń towarzyszących winny 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w zakresie branżowym oraz 
powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego systemu. 
Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację zgodności, 
oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych przez Inżyniera. 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
• Sprzęt do wykonania przewiertów 
• Urządzenia do wykonania przewiertu sterowanego 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 
Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o 
odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów należy przestrzegać instrukcji producenta. 
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie zWO 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne zakłada się wykonać w całości ręcznie 
 
Projektowane odcinki sieci należy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią graficzną 
i zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
•   w przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, jeżeli 
odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym zastosować rurę 
ochronną o długości 2,0 m 
•  odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami energetycznymi 
należy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 
 
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne należy wykonać ręcznie oraz 
bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez użytkowników 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.3. Roboty technologiczne-wykonanie (montaż) przewodów 
 
5.3.1. Warunki ogólne montażu przewodów. 
Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót cz. 
II – Roboty budowlano-montażowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-10735 oraz 
zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 
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Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
Montaż przewodów z PE można wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a łącznie z 
elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków zgodnie z 
dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury, kształtki i 
łączniki z nie wykazujące  uszkodzeń. 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć  podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480 
dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na 
dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać + 3 cm. 
 
5.3.2 Układanie przewodów na dnie wykopu. 
      1.   Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 

Montaż przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie 
opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego rurociągu jest związana z 
rozstawem węzłów. Montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne 
należy montować oddzielnie następnie łączyć w wykopie z ułożonym rurociągiem. 
Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża całej swej długości w co najmniej w ¼ swojego 
obwodu. 

Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach 
złączy należy wykonać dołki montażowe o długości ca 10 cm dla umożliwienia 
wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. Kształt i wielkość dołka 
montażowego musi zapewnić warunki czystości – nie dostawania się piasku do wnętrza 
kielicha. 
Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać + 0,05 m. 

 
 
5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
 

Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem mierzone od 
wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż  0,4 m linia magistralne i 0,3 m linie 
zasilajace 

 
5.3.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE – również z elementami 
wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PCV. 

 
Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

Zgrzewanie doczołowe, 
Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
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Na złączki zaciskowe, 
Kołnierzowe, 

Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje Producentów 
poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy ciśnieniu 
roboczym i próbnym. 
Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów zgrzewanych tj.: 
Wyrównanie końców rur, 
- Jednakowa grubość zgrzewanych elementów, 
- Ustawienie zgrzewanych rur osiowo, 
- Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C 
 
Łączenie rurociągów stalowych ze stali kwasoodpornej wykonać spawane. 
 
5.3.5. Montaż elementów uzbrojenia. 
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad: 

Zawory oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w trakcie budowy przewodu umieszczając w skrzynkach zaworowych . 

 
5.3.6. Próba szczelności przewodu. 
Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-70/B-
10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu sprawdzenia 
wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem następujących zasad: 

1.   Próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu przewodów i przysypaniu z podbiciem        
       rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień. 
2    Odcinki do prób nie powinny być większe niż 300 m  
 Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne. 
Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 12 godzin 
w celu ustabilizowania. 
Dla przewodów wodociągowych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym nie 
mniejszym niż 0,9 Mpa (9 kg/cm2). 
Próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut po 
ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje się jego spadku. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci. 
 
Płukanie 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie 
powinna umożliwi ć usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 „Wymagania 
Ogólne” 
6.2 Roboty montażowe  
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
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1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 
3. Ułożenia przewodów: 

-głębokości ułożenia przewodu, 
-ułożenia przewodu na podłożu, 
-odchylenia osi przewodu, 
-odchylenie spadku, 
-zmiany kierunków przewodów, 
-zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
-kontrola połączeń przewodów, 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek. 
5. Szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowania materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WO 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej WO>00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 

-Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
-Ilość wykonywanych robót. 
-Drożność przewodów.  
-Szczelność przewodów. 
-Jakość wbudowanych materiałów. 

 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 

-odbiory częściowe, 
-odbiory końcowe. 

 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy 
budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten 
powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, 
kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być 
potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym w 
szczególności zastosowania materiałów. 
Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 
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Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia studzienek, 
zasuw i innych elementów. 
Przeprowadzenie próby szczelności. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem 
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może być ona wcześniej 
oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć Komisji dokumenty 
zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej, 
-świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
-protokoły próby ciśnieniowej, 
-protokoły płukania, 
-zestawienie długości rurociągów w rozbiciu na średnice.   

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
-Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 
nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu 
protokołów prób szczelności. 
-Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
-Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia i 
innych elementów. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Płatność. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz średniej 
ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania wszystkich robót 
występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zakresem 
robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
-pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, przejście przez nawierzchnie utwardzone 
itp.), 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie wykopu  
-przygotowanie podłoża rodzimego  
-ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 
-wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę,. 
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-ułożenie rur w przewodowych w rurach ochronnych, 
-wykonanie uzbrojenia, 
-przeprowadzenie próby szczelności, płukania 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-oznakowanie uzbrojenia, 
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
-przeprowadzenie odbiorów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody  

badań. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
   Terminologia. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 

 i badania przy odbiorze. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
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     ST-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, LINIE KABLOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych i kablowych w ramach projektu „Instalacja systemu 
nawadniania terenów zielonych w otoczeniu budynku  Internatu Szkoły Policealnej im. 
prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”. 

 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami iWO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano wWO.00.00. „Wymagania ogólne” 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST  

 
2.1.1. kable elektroenergetyczne : 
     -Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną  
zgodnie z projektem   
2.1.2. Kable sterownicze: 
    -Kable ziemne sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC zgodnie 
z projektem   
2.1.3. Kable pomiarowe 
     -Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną  
zgodnie z projektem  
2.1.4. Rury ziemne 
Rura ziemna z polietylenu PEH 
2.1.5. Osprzęt i materiały instalacyjne pomocnicze 
- Końcówki kablowe rurkowe do zaprasowywania na żyłach miedzianych 
- Opaski kablowe instalacyjne 
- Folia kalandrowa z PVC 
- Oznaczniki na kable 
- Uchwyty kablowe uniwersalne 
- Spoiwo cynowo-ołowiane 
- Taśma izolacyjna – plastyczna 
- Sterowniki instalacji nawadniania 
-  
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3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Roboty 
elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu 
robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być 
wykonywane ręcznie. 
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

• Spawarka elektryczna transformatorowa  
• Elektronarzędzia 

 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  
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, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 

• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
5.1.1. Wyznaczenie tras linii kablowych 
Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie 
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami 
i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 
5.1.2. Układanie kabli w ziemi. 
Kable należy układać na głębokości współbieżnej z linia magistralną instalacji 
nawadniania.   Po ułożeniu kabla należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 
10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany kabel 
należy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 
0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała kable ale nie mniej niż 20 cm. 
Kabel powinien być układany w rowie linią falistą, aby długość kabla była większa od 
długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po 
około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń 
technologicznych w obiektach kubaturowych. 
 Kable układać jedno i wielowarstwowo w zależności od ilości kabli w rowie. 
Szerokość i głębokość rowu należy dopasować do ilości kabli i ilości warstw. Zgodnie z 
normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie pomiędzy 
układanymi kablami: zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i 
pomiarowe przy układaniu warstwowym powinny znajdować się poniżej kabli 
zasilających na napięcie do1 kV. Ponadto należy je oddzielić przegrodą z cegły lub 
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bloczków betonowych a odległość między kablami musi wynosić min 15 cm. Głębokość 
rowu w takim przypadku musi być powiększona o ilość warstw w wykopie. 
 W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi (gazociąg, sieć 
centralnego ogrzewania) należy stosować rury osłonowe stalowe a kable powinny być 
układane nad rurociągami. Jeżeli kable będą układane pod rurociągiem, to miejsce 
skrzyżowania należy oznaczyć przez ułożenia nad rurociągiem folii z tworzywa 
sztucznego. 
W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostałym uzbrojeniem 
terenu stosować rury grubościenne z PVC. Długość ochrony kabla w takich przypadkach 
musi się równać długości skrzyżowania z dodaniem co najmniej 50 cm z każdej strony 
(dla drogi wraz  z krawężnikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu 
stron. W miejscach skrzyżowań kabli między sobą należy przestrzegać zasady, że linia o 
wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu. 
Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
5.1.3. Oznaczenia kabli 
Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii 
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierać: 
- symbol i numer ewidencyjny linii 
- symbol kabla 
- znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik) 
- znak fazy w przypadku kabli jednożyłowych 
- rok ułożenia kabla 

 
Oznaczenia powinny być rozmieszczone w następujących miejscach: 
- na początku i na końcu linii kablowej 
- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejścia i wyjścia do przepustów, 

skrzyżowań  
- co 10 m na prostych odcinkach kabli 
5.1.4. Oznaczenia trasy kabli 
Oprócz oznakowania kabla wymagane jest również oznakowanie trasy linii kablowej. 
Oznakowanie takie powinny być umieszczone: 
- na początku i na końcu trasy 
- w miejscach zmian kierunku trasy 

 
Oznakowanie należy wykonać na słupkach betonowych wkopanych w ziemię lub na 
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku. 
 
5.1.5. Układanie kabli w budynkach i budowlach. 
W budynkach mogą być układane wszystkie rodzaje kabli z wyjątkiem kabli w ochronnej 
osłonie włóknistej w następujących miejscach: 
- bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami 
- na konstrukcjach wsporczych zamocowanych na ścianach i stropach 
- w kanałach podłogowych i ściennych 
- w rurach i blokach kablowych 
- w bruzdach w posadzkach, stropach i ścianach 
Wprowadzenie kabla do budynku należy wykonać w rurach  z uwzględnieniem spadku 
rury w kierunku zewnętrznym budynku. Rura musi wystawać poza obrys budynku, co 
najmniej 50 cm i powinna być uszczelniona materiałem uszczelniającym na jej obu 
końcach. 
Do prowadzenia kabli przez stropy należy stosować przepusty. Wówczas należy 
przestrzegać następujących zasad: 
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- przepust należy wykonać tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku 
- przepust powinien być uszczelniony materiałem niepalnym na długości co najmniej 8 

cm na każdym końcu 
- przepusty do pomieszczeń o wyziewach żrących muszą być uszczelnione materiałem 

odpornym na działanie tych wyziewów 
- przepusty do pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem powinny być 

oddzielone dla każdego kabla 
 

Przejścia kabli przez ściany należy wykonać tak jak przez stropy z tą różnicą, że przepust 
powinien być uszczelniony na długości, co najmniej 10 cm. Odległości kabli ułożonych w 
budynku od rurociągów podane są w normie PN-76/E-05125. 
 
5.1.6. Zakończenia elektryczne kabli 
W calu zakończenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV w pomieszczeniach wnętrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem 
stosuje się zakończenia bezgłowicowe. Warunkiem koniecznym bezgłowicowego 
zakończenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli przed 
wnikaniem do ich wnętrza wody i skroplin. Niektóre ze stosowanych metod zakańczania 
kabli i przewodów: 
- główkowy-koniec żyły wielodrutowej jest ocynowany 
- sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim kierunku, co umożliwia jego 

zaciśnięcie podczas przykręcania do zacisku 
- końcówkowy-specjalna końcówka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec 
żyły kabla lub przewodu 

- formowanie końcówek bezpośrednio na żyle kabla lub przewodu 
Zasady doboru, budowy i montażu osprzętu kablowego są zawarte w katalogach i 
instrukcjach poszczególnych producentów dla danego typu kabla. 
5.1.7. Połączenia elektryczne przewodów 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i 
wygładzone, 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i 
szlifować pastą polerską 

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową 
- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną 
- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenie elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 
korozją, np:  przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą 

5.1.8. Śruby i wkr ęty w połączeniach. 
- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokości 2 – 6 zwojów. Nie dotyczy 
to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana 
wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 

5.1.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych tj. technicznego 
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sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

-    zgodności z dokumentacją i przepisami 
- poprawnego montażu 
- kompletności wyposażenia 
- poprawności oznaczenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- należytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne 
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
1.2 Kontrola i badania w trakcie robót. 

Po ułożeniu kabli i zamontowaniu osprzętu, ale przed zasypaniem, należy sprawdzić: 
- czy ułożony kabel (rodzaj, liczba, przekrój żył) jest zgodny z dokumentacją techniczną 
- odległości miedzy kablami 
- promienie łuków kabla na załamaniach trasy 
- czy na prostych odcinkach rowu kabel jest ułożony linią falistą 
- uszczelnienie rur i innych przepustów 
- oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich) 
- prawidłowości montażu przewodów ochronnych 
- wykonać pomiary geodezyjne przed zasypaniem 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe. Po zakończeniu robót należy wykonać: 
- próby napięciowe izolacji 
- pomiar rezystancji izolacji 
- zachowania ciągłości żył roboczych 
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia 
- skuteczności ochrony od porażeń 
- badania linii kablowej n.n. 
- sprawdzenia i pomiarów obwodów sygnalizacji 
- badania linii sterowniczych 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST W.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostka 
obmiaru jest m – metr bieżący, szt. – ilość sztuk, kpl. – komplet robót elektrycznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w W.00.00 „Wymagania ogólne”.                                   
 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 
-Dziennik Budowy 
-Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót. 
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-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
-Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót. 
-Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 
-Protokoły badań i pomiarów. 
-Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń. 
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
 
9. DOSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w W.00.00. „Wymagania ogólne” 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 
1.3. niniejszej ST. W oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 
jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny,  
materiały elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, oprawy, armatura 
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, 
kasety itp. (kompletnie wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) 
wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami 
stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą   
uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót 
montażowych 

- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp. 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację 
- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewania śrub fundamentowych, 

wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i 
przewodów lub osadzenia gniazd itp. 

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków 
rozporowych  

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, 

skrzynek  
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, 

o ile jest konieczne 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 
- zarobienie końcówek przewodów 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, 

łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i 
zbiornikach, niezbędnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i 
sterowniczych 

- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 
- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu 

widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy 
oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych 
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- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i 
ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, 
wyprowadzenie końców do zacisków 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych – nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich 
spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od 
ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 
linii, badanie obwodów elektrycznych, badania i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie i pomiar skuteczności zerowania), 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do  wykonania robót, 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu, 
- prace porządkowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe. 

- PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. 

- PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia. 

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-64 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych. 

- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub 
cyframi. 

- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem  
elektrycznym. 

- BN-80/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia  
od obiektów terenowych 

- PN-74/C89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 4/80, poz. 9). 

- PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie  
przekraczające 6/6 kV. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie  
przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na 
 napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

- PN-93/E-90402 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  
i powłoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie  
przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na  
napięcie znamionowe 3,6/6 kV i 6/6kV. 

- PN-93/E90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie  
przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na  
napiecie znamionowe 0,6/1 kV. 

- BN-73-3060-01 Oświetlenie elektryczne na placach budowy  
i realizowanych obiektach 

- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
- PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach 
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- PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach 
 kablowych oraz w ziemi 

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na  
napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

- PN-84/E-02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych. 
- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
- PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach. 
- PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach 

 kablowych oraz w ziemi. 
- PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 Projektowanie i budowa. 
- PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia.  

Ogólne wymagania i badania. 
- PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i 

 badania dotyczące bezpieczeństwa. 
- PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki 

 pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. 
- PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki 

elektryczne. Wymiary elementów przyłączeniowych. 
- PN-92/M-4201 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki  

elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-82/M-42012 Automatyka i pomiary przemysłowe. Sterowniki  

bezstykowe do układów regulacji i sterowania. Ogólne  
wymagania i badania. 

- PN-82/M-42017 Urządzenia sterownicze i serwomechanizmy  
elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory  

z sygnałami analogowymi. Metody badań pełnych. 
- PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie,  

przechowywania i transport urządzeń. Ogólne  
wymagania. 

- BN-84/3067-00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki  
elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. Wymagania  
i badania. 

- PN-82/E-01003 Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne. 
- PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych  

w elektryce. Postanowienia ogólne. Wielkości  
podstawowe. 

- PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach.  
Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane  
i topograficzne. 

- PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe. 
- PN-89/E-05012 Urządzenie elektroenergetyczne. Dobór silników  

elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania  
i odbiór techniczny. 

- PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. 
- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu. 
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- PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
niskonapięciowa. Przepisy ogólne. 

- PN-90/E06150/20  Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 niskonapięciowa. Wyłączniki. 

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.  
Ogólne wymagania i badania. 

- PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju  
do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych. 

- PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych  
niskonapięciowych na wspornikach szynowych. 
Wymiary. 

- PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne  
wymagania i badania. Wymiary części do mocowania  
i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMi J nr I-2/79,  
poz. 3). 

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
- PN-85/E-08112 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  

Osłona gazowa z nadciśnieniem. Wymagania  
i badania. 

- PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia 
do odbiorników ruchomych i przenośnych.  
Ogólne wymagania i badania. 

- PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń 
 elektrycznych. 

- PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V 
 i prądy do 63 A. Wymagania i badania. 

- PN-87/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne 
bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe  
napięcie do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. 

- PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne  
bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 
1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda 
bezpiecznikowe. Wymiary. 

- PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne 
 bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 
1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. 
Wymiary. 

- PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne  
bezpieczniki topikowe gwintowe na  
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy 
 znamionowe do 200 A. Wkładki topikowe.  
Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe. 

- PN-85/E-93150   Łączniki do stałych instalacji elektrycznych  
domowych i podobnych. Ogólne wymagania  
i badania. 

- PN-88/E-93250  Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe  
i wtyczki na napięcie do 600 V do instalacji 
przemysłowych. Ogólne wymagania i badania. 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Instalacje 
elektryczne. 


