
5

Nazwa obiektu : Budynekzaplecza boiska sportowego

Adres obiektu : Starcza ul.Sportowa

Inwestor :Gmina Starcza
42-26I Starcza ul. Gminna 4

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Zaklad Uslugowo Proiektowy

b Czgstochowa ul. P6lnocna 18

Szczeg6lowa specyfikacj a technic znn

Projekfant:
In2. St. Hamara I
Specjalno56 instalacyjno M rln

Elektryczna rfL
nr.uprawnien TO-lll/8386/1 8n6' "il
teletechniczna nr. 1306/98iU t

Czqstochowa grudzief 2005



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

dla zadania

Budynek zaplecza boiska sportowego

1 Rozdzial Zakres SST Strona

1 Wymagania og6lne 1 -16

z Zasilanie i przelo2enie kabla I  t -zz

lnstalacja elektryczna 23-28



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

R O Z D Z I A L  1

WYMAGANIA OGOLNE



z

1. WSTEP.

niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s4 wymagania
(hyczace wykonania i odbioru robot zwiqzanych z budow4 budynku

boiska sportowego w Starczy przy ul. Sportowej

stosowania SST
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument peetargowy i

przy zlecaniu i realizac.1,i rob6t wymienionych w punkcie 1 .1

rob6t objgtych SST.
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqwymagania og6lne, wspolne dla

oqAtych szczegolowym i specyfikacja m i techn icznym i i obej m uj4 : i nstalacjq

podstawore
r S.ST wymienione poni2ej okre6lenia nale2y rozumiec w ka2dym przypadku

lEbnnik budowy
z ponumerowanymi stronami, opatzony pieczgciq organu wydajacego,
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami, stanowi4cy urzgdowy dokument

rob6t budowlanych, sluzqcy do notowania zdarzert iokolicznoSci
w toku wykonywania rob6t , rejestrowania dokonywanych odbior6w

grzekazywania polecei i innej korespondencji technicznei po.r'iedzy
Kierownikiem projektu- Wykonawca i ProJektantem.

lriynier I Kierwnik projektu
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaiqcego, o

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

Kierownik budowy
wyznaczona pzez Wykonawcq, upowa2niona do kierowania robotami i do

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiaika obmiar6w
&ptowany przez inZyniera - Kierownika prolektu zeszyi z ponumerowanymi
rtonami, sluzacy do wpisywania pzez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w
brne wyliczefi, szkic6w i ew. dodatkowych zalqcznik6w. Wpisy w ksiqZce obmiar6w
Fdegajq potwierdzeniu przez ln2yniera - Kierownika projektu.

t.a5 Haterialy
tYszelkie twotzywa niezbqdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
rcektowA i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez ln2yniera -
l(erownika projektu.



.t

1.4.6 Odporiednia (bliska) zgodnoiC
Zgodno56 wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je6li przedzial
tolerancji nie zostal okre5lony z przeciqtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
*tyczajowa dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7 Polecenie Iniyniera / Kierownika projektu
Wszelkie polecenia pzekazane Wykonawcy pzez ln2yniera - Kierownika projektu, w
brmie pisemnej, dotyczace sposobu realizaqi robot lub innych spraw zwiqzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9 Pzedsiqwziqcie budowlane
Kornpleksowa realizacja nowego polqczenia drogowego lub calkowita modemizacja /
pzehrdowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
@tuznym) istniejqcego polaczenia I ub obiektu.

1.4. 1 0 Przetargowa clokumentacja projeKowa

Gzeii dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjq, charakterystykQ i
rylrary obiektu bgd4cego przedmiotem rob6t.

1.4.11 Rekultywacja
Roboty majqce na celu uporzqdkowanie i pzywr6cenie pierwotnych funkcji terenom
rsuszonym w ceasie realizacji zadania budowlanego.

l-i1.12 Sbpy kosztorys
lVytaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno5ci technologicznej ich
rt'x.onania.

tL13 Teren budowy
Teren udostqpniony przez zamawiajqcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
rrqsca wymienione w kontrakcie jako tworzece czg6c terenu wykonywania pracy.

1 A.1 1 Tldanie budowlane
Qpdc przedsigwzigcia budowlanego, stanowiqca odrgbnq calo56 konstrukcyjnq lub
Enologiczn4 zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno - u2ytkowych.
l*nie mo2e polega6 na wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budow4 modernizacj4
gzeoudowa utzymaniem oraz ochronq budowli.

15. Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t,
Urykonawca jest zobowiqzany za jako6c wykonanych robot, bezpieczefistwo
wef kich czynno6ci na terenie wykonywanych rob6t, metody u4te przy
trormdzeniu rob6t oraz za ich zgodno66 z dokumentacjq projektow4 SST i
poeceniami In2yniera / Kierownika projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania prac
Zamawiaj4cy w terminie okre6lonym w dokumentach kontraktowych przekaie
yvlkonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami,
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tzgodnieniami prawnymi i administracyjnym i, dziennik budowy oraz tfl a
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczylva odpowiedzialnoS6 za ochrong przekazanych mu punktow
pmiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
zraki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na vr'lasny koszt.

1.5.2 Dokumentacia projekto$ra
Dokumentacja projektowa bqdzie zawiera6 rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
ryKazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzglqdniajqcym podzial
na Cokumentacjg projektow4
Zznawtajqego; wykaz pozycji, kt6re stanowiq przetargowq dokumentacjq
fopktow4 oraz projektowq dokumentacjq wykonawczq (technicznq) i zostana
Fnkazane Wykonawcy,
ltykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kt6rqWykonawca
ofracrrje w ramach ceny kontraktowej.

t53 Zgodnos6 rob6t z dokumentacjq projektow1 i SST
lbxumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty ptzekazane
Slykonawcy pzez ln2yniera I Kierownika projektu stanowi4 czqSc umowy, a
ryrnagania okre5lone w chodby jednym z nich sq obowi4zujqce dla Wykonawcy tak
'fri zawarle byty w calej dokumentacji.
W orzypadku rozbie2no6ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowiqzuje
enose ich wa2no6ci wymieniona w,,kontraktowych warunkach og6lnych"
(,Ogdnych warunkach umory").
Uy*onawca nie mo2e wykozystywac bQd6w lub opuszczefi w dokumentach
braKowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi6 ln2yniera/Kierownika
grtu, kt6ry podejmuje decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
I preypadku rozbie2noSci, wymiary podane na piSmie sqwa2niejsze od wymiarot
deilcnych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
*a16tkie wykonane roboty i dostarczone materialy bqdq zgodne z dokumentacja
ppktowqiSST.
Ere okre6lone w dokumentadi projektowej i SST bgdquwa2ane za warto6ci
rEtare, od kt6rych dopuszczalne sqodchylenia w ramach okreSlonego pzedzialu
lhranc1i. Cechy material6w i element6w budowli muszqwykazywai zgodnoS6 z

wymaganiami, a roztzuty tych cech nie moga przekraczac
nego przedzialu tolerancji.

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdq w pelni zgodne z dokumentacja
lub SST i wplynie to na niezadowalajqcq jakoS6 wykonanych instalacji, to

materialy zostana zastqpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i
ponownie na koszt wykonawcy.

ul4 Zabezpieczenie terenu budory

bboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")
Wytonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utzymania
-rnrel4cych obiekt6w (lezdnie, Scie2ki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery
cnronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie wykonywanych rob6t, w okresie
tlrania realizaili kontraktu, a2 do zakohczenia i odbioru ostatecznego rob6t.
Fakt przystqpaenia do robot Wykonawca obwie6ci publicznie przed ich rozpoczeciem
r spos6b uzgodniony z In2ynierem / Kierownikiem projektu oraz pzez umieszczenie
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miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera / Kierownika projektu, tablic
kt6rych tre6c bgdzie zatwierdzona przez ln2yniera / Kierownika

Tablice informacyjne beda utzymane przez WykonawcQ w dobrym stanie
przez cp.ly okres realizacji rob6t.

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zagtacie i przyjmuje sie,
Jest w+aczony w cene kontraktow4

o charakterze inwestycyjnym.
jest zobowi4zany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania

zacji kontraktu a2 do zakonczenia iodbioru ostatecznego robot.
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywa6 tymczasowe urzqdzenia

gzystqpienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie pzed ich rozpoc4ciem
sposob uzgodniony z In2ynierem I Kierownikiem pro1ektu onz przez umleszczenle
rfeFcach i ilosciach okre5lonych przezln2yniera / Kierownika projektu, tablic

kt6rych tre6c bqdzie zatwierd zona przez In2yniera / Kierownika
Tablice informacyjne bqdq utzymane przez Wykonawcq w dobrym stanie

przez caly okres realizacji zlecenia.
zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrqbnej zaplacie i przyjmuje siq, 2e

uiqczony w cene kontra ktowq.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
ma obowiqzek zna6 i stosowac w czasie prowadzenia rob6t przepisy

ochrony Srodowiska naturalnego.
dresie tnryania i wykadczania rob6t Wykonawca bgdzie:

utzymywac teren rob6t i v/ykopy w stanie bez wody stojqcej,
@ejmowa6 wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq do
pzepis6w i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie iwokol
terenu prac oraz bgdzie unika6 uszkodzerl lub ucia2liwo66 dla os6b lub
dobr publicznych i innych, a wynikajqcych z nadmiernego halasu, wibracji,
zaniwzyszczania lub innych ptzyczyn pcnactatych w nastqpstwie jego
sposobu dzialania.

siq do tych wymagaf bgdzie mial szczeg6lny wzglqd na:
lokalizacjg baz, warsztatow, magazyn6w, skladowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
Srodki ostro2no6ci i zabezoieczenia orzed:
zanieczyszczeniem zbiomik6w i ciek6w wodnych plynami lub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mo2f iwo3ciq powstania pozar u.

Och rona przeciwpoiarowa
bqdzie przestrzega6 przepis6w ochrony przeciwpoZarowej. Wykonawca

utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny
pzeciwpo2arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

, mieszkalnych oraz maszynach ipojazdach.
latwopalne bqdq skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

&zpieczone pzed dostepem osob tzecich.
bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spovvodoivane po2arem

a . l

o )

ryrotanym jako rezultat realizacji prac albo pzez personel Wykonawcy.



1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Maerialy, kt6re w spos6b trwaly sqszkodliwe dla otoczenia, nie bedadopuszczone
& uzycta.
x€ dopuszcza sig u2ycia material6w wywoluj4cych szkodliwe promieniowanie o
sezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre6lonego odpowiednimi przepisami.
IrVszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgd4 mialy aprobatQ technicznq
iloanqprzez uprawnionq jednostkg, jednoznacznie okre6lajqca brak szkodliwego
ddziat)ruania tych material6w na Srodctt^risko.
Etenaly, kt6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie, rob6t a po zakonczeniu
dct rcf' szkodliwo66 zanika (np. materialy pyliste) mogq by6 u2yte pod warunkiem
gzestrzega nia wymagari tech nologicznych wbudowan ia. Je2eli wymagaja tego
Qoriednie pzepisy Wykonawca poivinien otzyma6 zgodq na u2ycie tych
aendow od wla6ciwych organ6w administracji pafstwowej.
JFdr Wykonawca u2yl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
pyfikacjami, a ich u2ycie spowodowalo jakiekolwiek zagro2enie Srodowiska, to
bceknrencje tego poniesie Zamawi$qcy.

l.5t Ochrona wfasno5ci publicznej i prywatnej

$anawca odpowiada za ochrong instalacji na powiezchni ziemi i za urzqdzenia
t&emne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bqdqcych
*xelami tych urzqdzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Lflar1Eqcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe

ie i zabezgieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzert w czasie
|rra budowy.

bqdzie odpoMadalza wszelkie spcryrrodowane przez jego dzialania
instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzeh podziemnych wykazanych w
dostarczon ych mu przez zamawiajqcego.

teren pracy pzylega do teren6w z zabudowq mieszkaniow4 Wykonawca
realizowa6 roboty w sposob porrodujacy minimalne niedogodno5ci dla

. lAfikonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sqsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoSciq.

/ Kierownik projektu bqdzie na biezAco informowany o wszystkich umowach
pomiqdzy Wykonawc4 a wtaScicielem nieruchomoSci i dotyczqcy

ia z wlasnoSci i dr6g wewngtznych. Jednak2e, ani In2ynier / Kierownik
ani Zamawiajqcy nie bqdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bqdq

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umovvy.

Eezpieczefstwo i higiena pracy
realizacj i zlecen ia Wykonawca bgdzie przestrzeg a6 przepis6w dotyczqcych

l nrgreny pracy.
spegolnoSci Wykonawca ma obowiqzek zadbae, aby personel nie wykonywal

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaj4cych
wymagai sanitarnych.

zapewni i bgdzie utzymywal wszelkie urzqdzenia zabezpieczalqen
oraz spzet i odpowiedni4odzie|dla ochrony 2ycia izdrowia os6b

rttrdnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
llzr4e sig, 2e wszelkie koszty aliqzane z wypelnieniem wymagai okre6lonych
'oryzr�l nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglgdnione w cenie kontraktowej.



't.5.10 Ochrona i utrrymanie rob6t
f'llkonawca bgdzie odpowiadal za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
.rzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
rcrr;t przez ln2yniera / Kierownika projektu.
JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polecenie
Wyniera / Kierownika prolektu powinien rozpoczqf roboty utrzymaniowe nie p62niej
.trzw 24 godziny po otzymaniu tego polecenia.

15.11 Stosowanie sig do prawa i innych przepis6w
Uyxonawca zobowiqzany jest znad wszystkie zarzqdzenia wydane przez wladze
grralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, kt6re s4w

iek sposob ntinzane zwykonanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny
orzesteeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

bqdzie pzestrzegac praw patentowych i bqdzie w pelni odpowiedzialny
rypelnienie wszelkich wymagai prawnych odnoSnie znak6w firmowych, naal lub

chronionych praw w odniesieniu do sprzQtu, material6vy lub urz4dzeri uzytych
ulzanysh z wykonywaniem robot i w sposob ciqgty bqdzie informowa6

/ Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajqc kopie zezwoleri
odnoSne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postqpowania, obciq2enia i

wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento^/ych
Wykonawca, Z wyjqtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
ia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In2yniera / Kierownika

12 R6wnowaino56 norm i zbior6ur przepisor prawnych
iek w dokumentach kontraktowych powolane sA konkretne normy i

ktore spelnia6 majq materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i
roboty, bqd4 obowiqzywa6 postanowienia najnowszego wydania lub

wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
gostanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq

lub odnosz4 siq do konkretnego kraju lub regionu, mogq by6 r6wniez
inne odpowiednie normy zapewniajqce r6wny lub wy2szy poziom

ia ni2 powolane normy lub pzepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. R62nice pomiqdzy
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszq byc dokladnie

przez Wykonawcq i pzedlo2one In2ynierowi / Kierownikowi projektu do

2. MATERIATY



2. 1 WariantoLe stosowanie material6ur
ieSli dokumentacja projektowa lub SST pzewidujq mo2liwo56 wariantowego
zastosowania rodzaju materiaiu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
lnzyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
..zyciem tego materialu, albo w okresie dluZszym, jeSli bgdzie to potrzebne z uwagi
m wykonanie badari wymaganych przez ln2yniera / Kierownika projektu. Wybrany i
r?rkceptowa n y rodz-al materialu nie moze byc p62niej zmieniany bez zgody
hzyniera / Kierornika projektu.

2-2 Przechowyranie i skladowanie material6ur
llxonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bqdq

u2yte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczen ia m i, zachowaly swojq
i wlaSciwo6ci i byly dostgpne do kontroli ptzez ln2yniera / Kierownika projektu.
czasowego skladowania material6w bgd4 zlokalizowane w obrebie terenu
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem projektu lub Wza
budowy w miejscach zorganizowanych przez WykonawcA i zaakceptowany

In2yniera / Kierownika prolektu.

3. SPRZET

jest zobowi4zany do u2ywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie
niekorzystnego wplywu na jako6c wykonywanych robot. Speet uzywany

rdot powinien by6 zgodny z ofertqWykonawcy i powinien odpowiadad pod
typow i ilo6ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

zaakceptovvanym przez In2yniera / Kierownika projektu; w przypadku braku
w wymienionych wy2ej dokumentach, spzqt powinien byc uzgodniony i

przez In2yniera / Kierownika projektu.
i wydajnoSc spzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z

i okre6lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In2yniera /
ika pro1ektu.

bpd4cy wlasnoSciqWykonawcy lub wynajqty do wykonania rob6t ma by6
w dobrym stanie igotowo5ci do pracy. Powinien byc zgodny z normami

Srodowiska i pzepisami dotyczqcymi jego uzytkovvania.
dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokument6w

dopuszczanie speetu do u2ytkowania i badai okresowych tam
pst to wymagane przeprsamr.

bqdzie konsenrvowad spzqt jak rtnrvnie2 naprawiac lub wymieniad spzgt

dokumentacja projektowa lub SST pzewidujq mo2liwo56 wariantowego u2ycia
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In2yniera / Kierownika
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaciq przed u2yciem sprzQtu.
sprzqt, po akceptacji In2yniera I Kierownika projektu, nie moze by6 po2niej
y bez jego zgody.

sprzet, maszyny, uzqdzenia i narzgdzia nie gwarantujqce zachowania
umowy, zostana przez In2yniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i

do robot.
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4. TRANSPORT

Ur-vkonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportu,
bre nie wplynA niekorzystnie na jako6c wykonywanych rob6t i wtaSciwoSci

materialovv.
Srodk6w transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z

okreSlonymi w dokumentacji pro1ektowej, SST i wskazania In2yniera/
ka, projektu, w terminie pzewidzianym umowa.

nrchu na drogach publicznych go1azdy bedaspelnia6 wymagania dotyczace
ruchu drogowqo w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i

parametr6w technicznych. Srodki transportu nie spelniaj4ce tych warunk6w
byc dopuszczone pzez Inzyniera / Kierownika projektu, pod warunkiem

ia stanu pierwotnego u2ytkowych odcink6w dr6g na koszt wykonawcy-
bgdzie usuwa6 na bie24co na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenta,

a spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
tsfenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
za jako5c zastosowanych material6w i wykonywanych robot, za ich zgodno56 z

projektorrv4 wymaganiami SST, PZJ, proiektem organizacji rob6t
przez Wykonawcq oraz poleceniami In2yniera / Kierownika projektu.

V$konawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonryania rob6t.
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

iwszystkich element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzqdnymi okre6lonymi
projektowej lub pzekazanymi na pi3mie przez In2yniera / Kierownika

popelnione przez Wykonawcq w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan4
przez Wykonawcg na wlasny koszt z wyjqtkiem, kiedy dany blAd okaze siQ
blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
i Kierownika projektu.

ie wytyczenia rob6t lub Wznaczenia wysokoSci przez ln2yniera I
projektu nie anralnia Wykonawcy od odpouriedzialno6ci za ich

In2yniera / Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
i element6w rob6t bqd4oparte na wymaganiach okre6lonych w

umo^ry, dokumentacji projektowej i w SST, a tak2e w normach i
Pzy podej mowani u decyzj i ln2ynier/Kierownik projektu uwzglgdn i wyniki

' rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach
, do5wiadczenia z przeszlo6ci, wyniki badari naukowych oraz czynniki
na rozwa2anq kweslig.

ln2yniera / Kierownika projektu powinny by6 wykonywane przez
w czasie okreSlonym przez In2yniera / Kierownika projektu, pod gro2bq
robot.

i fnansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSq ROBOT.

Gl Program zapewnienia jakosci

ft{6onawca jest zobowiqzany opracowai i przedstawiC do akceptacji In2yniera /
Ke.ownika projektu program zapewnia jakoSci. W programie zapewnienia jakoSci
Urykonawca powinien okre6li6, zamierzony spos6b wykonania rob6t, mo2liwoSci

niczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantuj4cy wykonanie robot zgodnie z
prgektow4 SST oraz ustaleniami.

zapewnienia jako6ci porinien zawierad:
a) cee56 og6lnq opisujAca:

- organizacjq wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia
robot.
organizaqq ruchu na budolvie wraz z oznakolaniem rob6t,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
wykaz os6b odporiedzialnych za.iakoSc i terminowo6c wykonania
poszczegolnych elementow rob6t,
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jako6ciq wykonywanych robot,

b) cze56 szczeg6lovvq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urz4dzefi stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterourania i
uz4dzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i iloSci Srodk6w transportu oraz urz4dzefi do magazynowania i
zaladunku material5w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob6w zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratA ich
wlaSciwo5ci w czasie transportu, sposob i procedurq pomiarow i badah,
spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajAcymi
wymaganiom.

kontroli jako5ci rob6t
rontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

zalozonajako5c rob6t.
jest odpowiedzialny za pelnq kontrolq rob6t i jako6ci materialow.
zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, sprzet,
i wszystkie urz4dzenia niezbqdne do pobierania probek i badai

oraz robot.
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Kierownik projektu mo2e za2qdae

pzeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, 2e poziom ich

Gertyfikaty i deklaracje
/ Kierownik prolektu mo2e dopu5ci6 do u2ycia tylko te materialy, ktore

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuj4cy, 2e zapewniono
zgodno56 z kryteriami technicznymi okre5lonymi na podstawie Polskich
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l5rrn. aprobat technicznych oraz wla6ciwych przepis6w i dokument6w
Ecfinicznych,
deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodno6ci z:
Polskq Normq lub
Aprobatqtecfrniczn4 w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, je2eli nie sq objQte certyfikacjq okreSlonq
w pkt 1 , i kt6re spelniajqwymogi SST.

rnaterial6w, dla kt6rych ww. dokumenty sawymagane pzez SST,
dctarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre6lajqce w

jej cechy.
gzemyslowe musz4 posiadac ww. dokumenty wydane peez produ@nta, a

poparte wynikami badan wykonanych pzez niego. Kopie wynikorr
beda dostarczone przez \r1/ykonawcq In2ynierowi / Kierownikowi projektu.

materiaty, ktore nie spelniajA tych wymagan bqdq odrzucone.

budony

budowy
hrdowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiAzujacym

i Wykonawcq w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
drsu gwarancyjnego. Odpowiedzialno56 za prowadzenie dziennika

ie z obowi4zuj4cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
@enniku budowy bqdqdokonywane na biezaco i bqdqdotyczyd pzebiegu

bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqjego dokonania, podpisem
bra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i naanrriska oraz stanowiska

. Zapisy bedqczytelne, dokonane trwalqtechnikA w porzqdku
, bezpo6rednio jedno po drugim, bez przerw.

do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bqdq oznaczone
numerem zalqcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i In2yniera /

proJektu.

budory nalezy wpisywac w szczegolnoSci:
datg paekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji prolektorej,
datq uzgodnienia przez lnzyniera / Kierownika projektu programu
zapewnienia jakoSci i harmonogram6w rob6t,
terminy rozpoczgcia i zakonceenia poszczegolnych element6w rob6t,
przebieg rob6t, trudno6ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
ptzyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia In2yniera / Kierownika projektu,
data zarz4dzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtrrszenia i daty odbior6w rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
czq6ciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

a)
D)
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stan pogody itemperature powietza w okresie wykonania rob6t
podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno66 zeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaqi projektowej,
dane dotyczqce czynno5ci geodezyjnych (pom iarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

uwagi i wyja5nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich pzyjgcia lub zajqca stanowiska.

propktanta do dziennika budowy obliguje In2yniera / Kierownika projektu do
ia sig. Projektant nie jest jednak stronq umowy i nie ma uprawnien do

a polecei Wykonawcy rob6t.

I lGiq2ka obmiar6w
obmiar6w stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego
kazdego z element6w rob6t. Obmiary wykonanych robot pzeprowadza siq

ciqgly w jednostkach pzyjqtych w kosztorysie i wpisuje do ksiq2ki

I Pozostale dokumenty budowy
budowy zalicza sig, opr6cz wymienionych w punktach (1) i (2)

dokumenty:
pozwolenie na realizaqa zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cyrvilno - prawne z osobami tzecimi i inne umowy cyvvilno -
orawne.
protokoty odbioru robot,
protoko,ly z narad i ustalen,
korespondencjg na budowie.

Przec h owyran ie dokument6w budony
budowy bgdq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

ym.
kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe

w formie przewidzianej prawem.
dokumenty budowy bqd4 zawsze dostqpne dla In2yniera I Kierownika

r pzedstawione do wglqdu na 2yczenie Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT

zasady obmiaru rob6t
robot bqdzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z

projektow4 i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ln2yniera I
ika o zakresie obmierzania robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

Wyniki obmiar6w bqdqwpisane do ksiAzki obmiarow.
Jakikolwiek bQd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym

ie lub gdzie indziej w SST nie arvalnia Wykonawcy od obowiqTku
a wszystkich rob6t. Btqdne dane zostanq poprawione wg instrukcji
/ Kierownika projektu na pi6mie.

Obmiar gotcnrych robot @zie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
miesiqcznej platno6ci na rzecz Vwkonawcy lub w innym czasie okre6lonym w

lub oczekiwanym pzez Wykonawcg i In2yniera Kierownika projektu

Zready okre$lenia ilo5ci rob6t i material6w.
lci i odlegto6ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skralnymi bgd4
zone poziomo wzdlu2 linii osiowej.
Kore majq by6 obmierzone w oparciu o powierzchnie bedawyznaczone w m'
<wadratowy).

SST wlaSciwe dla danych rob6t nie wymagajetego inaczei, objqtoSci bqd4
zone w m" jako dlugoSc pomnozona przez Sredni przekro.l.
hore majq by6 obmierzone wagowo, bQda wa2one u/ tonach lub kilogramach

z wymaganiami SST.

llrzadzenia i sprzqt pomiarowy
uzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda

przez ln2yniera / Kierownika projektu.
Uzqdzenia i spzet pomiarowy zostana dostarczone pnez Wykonawca . Je2eli

ia te lub sprzgt wymagajabadari atestujqcych to Wykonawca bqdzie
wa2ne Swiadectwa legalizacji.

V{szystkie urzqdzenia pomiarowe bgdq przez Wykonawcq utzymane w
stanie, w calym okresie trwania robot.

pr:zeprowadzenia obmiaru
beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
rob6t, a tak2e w pzypadku wystgpowania dtu2szej przerwy w robotach.

Obrniar rob6t zanikaj4cych przeprowadza sig w czasie ich wykonania .
Oorniar rob6t podlegaj4cych zakryciu przeprowadza siq przed ich zakryciem.
Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bqd4 wykonane w spos6b

hYmiary skomplikoranych powierzchni bqdq uzupelnione od powiedni mi
umieszczonymi na karcie ksi4zki obmlarow. W razie braku miejsca szkice

u/c dolqczone w formie oddzielnego zalqcznika do ksiq2ki obmiarow, kt6rego
zosdanie uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem proJektu..

8. ODBIOR ROBOT

odbior6w rob6t
od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastQpujacym etapom
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- odbioronri rob6t znikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbiorowi czq3ciowemu,
- odbiorowiostatecznemu,
- odbiorowipogwarancylnemu.

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu
rob6t zanikajacych i ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i

i wykonywanych robot, kt6re w dalszym procesie realizail ulegn4 zakryciu.
Odbi6r robot zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu bqdzie dokonany w czasie
rwiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

.lego postepu rob6t.
Odbioru robot dokonuje ln2ynier I Kierownik projektu.
Gotowo66 danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
nika budowy i jednocze6nie powiadomieniem In2yniera / Kierownika prolektu.

bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p62niej jednak ni2 w ciagu 3 dni od
zgbszenia wpisem do dzialania budowy i powiadomienia o tym fakcie In2yniera

ika projektu.

Odbi6r czq6ciowy
cze5ciowy polega na ocenie iloSci ijako6ci wykonanych cze5ci rob6t. Odbioru

o dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
cokonuje In2ynier / Kierownik projektu.

ostateczny rob6t

I Zasady odbioru ostatecznego
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczlrwistego wykonania rob6t w

iu do ich ilo6ci, jako5ci i warto6ci.
Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo66 do odbioru ostatecznie bpdzie

przez Wykonawcq wpisem do dziennika budowy z bez.at'tlocznym
ieniem na pi6mie o tym fakcie lnzynie.a / Kierownika projektu.

Ocbror ostateczny rob6t nastqlri w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
d dnia potwierdzenia przez lnzyniera / Kierownika projektu zakodczenia rob6t

dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego

i Inzyniera / Kierownika projektu iWykonawcy. Komisja odbierE4ca
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie pzedlo2onych dokument6w,

- wrzualnej oraz zgodno6ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektow4 i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapzna sig z realizacj4 ustalei

w trakcie odbiorow rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w
wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoticzeniowych, komisja

s*oje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
lY preypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jakoS6 wykonywanych rob6t w

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj4
i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wiqkszego wplywu na cechy
jne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrAceh, oceniajac

warto6c wykonyyvanych rob6t w stosunku do wymagai pzyjqtych w
umowy-
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2 Dokumenty do ostatecznego odbioru
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokol

oru ostatecznego rob6t sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowi4zany jest przygotowac
uj4ce dokumenty:

dokumentacjg prolektowq podstawow4 z naniesionymi zmianami oraz
dodatkot',4 je6li zostala spozadzona w trakcie realizacji umo^ry,
szczegolowe specyfi kacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupelniajqce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiqzki obmiar6w (oryginaty),
deklaracja zgodno6ci I ub certyfikaty zgodno5ci wbudowanych
material6w zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicznq spoz4dzona na podstawie wszystkich wynikow
badari i pomiar6w zalqczonych do dokument6w odbioru, wykonanych
zgodniezSSTiPZJ,
rysunki (dokumentacjq) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz
protoko{y odbioru i przekazania tych rob6t w}aScicielom urzqdzen,
geodezyjnq inwentaryzade powykonawczq rob6t i sieci uzbrojenia
terenu,
kopiq mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
nie bgdq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

mieniu z WykonawcA wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
zarzqdzone przez komisjq roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq

pne wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniaj4cych wyznaczy komisja.

pogrrarancyjny
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t tuiqzanych z usunigciem

:xrnerdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie

Odbior pogwarancyjny bqdzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbi6r ostateczny rob6t'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

og6lne
platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
obmiarow4 ustalon4 dla danej pozycji kosztorysu.

Dta pozycji kosztorysowych wymienionych ryczaftowo podstawA platnoSci jest
: (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkorva lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bgdzie
iac wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej

nanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedA obejmowac:

robocizng bezpo6rednia wraz z towat4szacymi kosztami,
wartosc zuzytych material6w wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartoSc pracy sprzetu w'az z towaeyszAcymi kosztami,
koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.
do cen jednostkowych nie nale2y wliczat podatku VAT

umdfy i wymagania og6lne
Gtosowania sig do wymagai warunk6w umowy iwymagari og6lnych

wszystkie warunki okre6lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w

PRZEPISY ZWIAZANE

z dnia 7 f ipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pz. 414 z

ie Ministra Infrastrukturv z dnia 19 listooada 2001 r. w sorawie
budowy, monta2u i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 138,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH NICZNA

R O Z D Z I A L  2

ZASILANIE KABLOWE



Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
dotyczace zasilania 4001230V dla budynku zaplecza boiska sportowego

orzy ul. Sportowej

Bres stosowania SST.

specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
i kontraktowy pr4 zleeaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

rob6t objetych SST.

szczegolowa specyfikacja techniczna dotyczy rob6t zwiqzanych z
kabli zasilaj4cych dla budynku zaplecza boiska sportowego

podstawore.

elektroenergetyczna nale2y przez to rozumlec
linie , w kt6rych s4 stosowane przewody gole, izolowane

szynowe ulozone na stale w pomieszczeniach lub na zewn4lrz
x>c:.eo wraz z rozdzielniami, tablicami, ospzetem, ochron4

oraz konstrukcjami wsporczymi mocujqcymi i oslonamL.
odbiorcza - nale2y ptzez to rozumiei instalac.ie

znajdujqcq siq za rozliczeniowym ukladem pomiarowym
do rozliczefi migdzy dostawcq i odbiorcq energii elektrycznej.

- nale2y przez to rozumiec koncowy odcinek instalacji
poczawszy od ostatniego zabezpieczenia.

- nale2y przez to rozumie6 urzqdzenie elektroenergetyczne w ktorym
pot4czenie wsp6lnej sieci elektroenergetycznej o napiqciu

1 kV i ni2szym z instalacj4 odbiorczq bezpo6rednio lub za
wewnQtrznej linii zasilajqcej.

linia zasilajEca- nalezy przez to rozumiec linie przedlicznikowa
instalacje odbiorcz4 ze zlqczem bezpoSrednio lub za po6rednictwem
rozdzielnicv.

robocze - nalezy przez lo rozumiec przewody fazowe przy praclzie

, przewody dodatni i ujemny przy prqdzie stalym oraz przewody

ochronny - nale2y pAez lo rozumiec przewody stano\ rlqce
zastosowanego Srodka dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

nre podlegaj4 obci42eniu pr4dami roboczymi.
przewodu po wierzchu - nalezy przezto rozumiec ulozenie
na Scianach , sufitach ikonstrukcjach,

przewod6w w kanale - nale2y przez to rozumiec ulozenie
w kanale wykonanym w Scianie , stropie , podlodze albo w ziemi

do uktadania przewodow i kabli nie pzystosowanych do
sie obslugi w jego wnqtrzu

Oswietlenie wewnetrzne - nale2y przez to rozumiec o6wietlenie
, ktorego 2rodla swiatla zainstalowane sa wewnatrz pomieszczen
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6r iwszystkie Sciany zewngtzne , niezale2nie od ich konstrukcji i
r*nal6w.

(bietlenie zeurnetrzne - nalezy ptzez 10 rozumiec oswietlenie
kt6rego zrodla Swiatta zainstalowane sa na zewnatrz

oraz w obiektach budowlanych majAcych dach, lecz bez Scian
anqtrznych, jak r6wniez w pzej6ciach, przeiazdach, bramach, podcieniach.
- Linia kablora-kabel wielozylowy tub wiqzka kabli wielo2ylowych

ffizonych rownolegle ,lqcznie z osprzQtem ulozone na wsp6lnej trasie i
rTnce zaciski tych samych dw6ch uzqdzeri elektrycznych jedno lub
Gof,azowych al bo jedno-lub wielobiegunowych.
. Trasa kablowa-pas terenu lub przestrzeni kt6rego osiq symetrii jest

tfa grosta ,lamana lub falista ,tqczqca dwa lub wiqcej urz4dzen elektrycznych
,r <torym ulozone sq jedna lub wigcej linii kablowych.

SXrryzowanie- takie miejsce na trasie linii kablowej w kt6rym

/*ohriek cz96e zutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa

i**o+'rier czqSc zutu poziomego innej linii kablowej lub innego uz4dzenia

;@emnego, np .rurociqgu, toru kolejowego, drogi, wody 2eglownej lub
lfav/nel
! Z6liZenie -takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorych odleglosc

$zy lini4 kablowq a innq liniq kablowq urz4dzeniem podziemnym lub drogA
brunikacyjnq itp. Jest mniejsza ni2 odlegto66 dopuszczalna dla danych

ow ukladania bez stosowania pzegr6d lub osllon zabezpieczaiqcycn i
6rych nie wystepuje sknyzowanie.

wymagania dotycz4ce rob6t.

wymagania dotyczace robot podano w SST Rozdzial 1 -,'Wymagania

Y

wymagania

wymagania dotyczqce material6w podano w SST Rozdzial 1
og6lne' w punkcie 2.
tkie zakupione przez Wykonawcq materialy, dla kt6rych normy PN i BN

posiadanie za6wiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by6 zaopatrzone
w taki dokument.

powinny by6 wyposa2one w takie dokumenty na zyczenie In2yniera

$adowanie material6w

X-le pownny byc przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych
ina bebnach .

instalacyjny .

Osorzqt instalacyjny powinien byc
na regalach (paletach)

przechowywany w zamkniqtYch
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instalacyjne .

byc przechowryany w zamknigtYch
na regaiach (paletach).

instalacyjne .

instalacyjny powinien byc pzechowy\ivany w zamknigtych magazynach

wymagania dotycz4ce sprzetu

wymagania dotyczqce sprzgtu podano w SST Rozdzial 1 ,Wymagania

do rob6t przygotoMwcrych i monta2orych.

zabZnogci od potzeb, Wykonawca zapewni nastgpujqcy sprzet do
robot monta2owych sieci kablowych:

dostawczy 0,9 t
foi!"ry 37-50 KM

skzvniowa 3.5 t
elektryczna

elektryczna transformatorowa

rnontazowy i Srodki transportu musz4 byd w petni sprawne i dostosorvane
ii i warunkow wykonynvanych rob6t oraz wymog6w wynikajacych z
ich wykozystania na budowie.

wymagania dotycz4ce transportu

wymagania dotyczqce transportu podano w SST Rozdzial
ogolne" punkt 4.

rur
powinny bye przewozone krytymi Srodkami transportu warstwami obok

fzetadunku nie nalezy rur zrzueae z samochodu .

kabli.

i osprzet instalacyjny powinny byc przewo2onekrytymi Srodkami
orzesuwaniem .W czasie transportu powinny by' zabezpieczone przed

przetadunku zachowac szczeg6lnq ostro2noSc.

E ROBOT
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zasady wykonania rob6t.

zasady wykonania robot podanow SST Rozdziat 1 ,,Wymagania

montaiowe.

wykonanie nastqpujqcych rob6t:
€rnontaz istniej4cych kabi
rpcta2 kabli
nDfitaz rozdzieln
rnontaZ osprzetu
pomiary elektryczne

JAKOSCIROBOT

zzrc,dy kontroli jako5ci rob6t.

zasady kontroli jako5ci rob6t podano w SST Rozdzial 1
og6lne" punkt 6.

pomiary i badania w czasie rob6t.

pst zobowi4zany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
z czgstotliwoSci4 zaakceptowa nlprzez ln2yniera w oparcau o normy

i kontrola powinna obeimowac:
rnateriaf6w pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w

ii technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
#rowania warunk6w bezpieczenstwa pracy,

w zakresie zgodnoSci z dokumentacjq technicznq i warunkami
w odpowiednich normach pzedmiotowych lub warunkami

i wytw6rni material6w, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

ROAOT

zasady obmiaru rob6t.

zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdzial 1 ,Wymagania og6lne'

obmiarowa

rnstalacji technologicznych jednostkq obmiarowa jest "m" (metr)
ji, natomiast w przypadku urzqdzen technologicznych - sztuka

Podobnie jest w przypadku instalacji demontowanej.

ROBOT

rcady odbioru rob6t.
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robd podanow SST Rozdzial 1 ,,Wymagania og6lne"

za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektow4 SST i
. lesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

bmbfrolici dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,

badari podczas odbioru powinny byc ujqte w
czczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane

oraz czlonkow komisji pe eprowadzajqcej badania.
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nale2y uznac

rsryslkie wymagania zostaly spelnione.
z wymagari przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo

dreSlrc dalsze postgpowanie.

rEFane.

Efektroenergetyczne i sygnalizacyjnelinie kablowe. Pro1ektowanie i

budowlanych -WymaganiaOchrona odgromoara obiekt6w

C)Swretlen ie wnqtz Swiatlem elektrycznym.
2000 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres

{U) Ochrona pzed pora2eniem pradem elektrycznym.
hrma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
i budola

Urzadzenie i uktady elektryczne w obiektach
. \A/ytyczne pzeprowadzenia badafl odbiorczych,
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miot SST.

niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa
dotyczqce instalacji elektrycznej dla budynku zaplecza boiska

w Starczy przy ul. Sportowej

stosowania SST.

specyfi kacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
rob6t wymienionych w punkciei kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t objgtych SST.

za szczegolowa specyfikacja techniczna dotyczy rob6t zwiqzanych z
instalacji elektrycznych dla budynku zaplecza boiska sportowego w

gzy ul. Sportowej

podshwovt e.

elektroenergetyczna - nale|y przez to rozumiec
linie , w ktorych s4 stosowane przewody gole, izolowane

szynowe ubzone na stale w pomieszczeniach lub na zewnatrz
wraz z rozdzielniami, tablicami, osprzetem, ochrona
iowq oraz konstrukcjami wsporczymi mocujqcymi i ostonami.

odbiorcza - nale2y ptzez to rozumie6 instalacje
zna.idujAcq siq za rozliczeniowym ukladem pomiaro,t/ym

do rozliczen migdzy dostawcq i odbiorcq energii elektrycznej.
- nalezy przez to rozumie6 koncowy odcinek instalacji

poczAwszy od ostatniego zabezpieczenia.
- nale2y przez to rozumiec urzAdzenie elektroenergetyczne w ktorym

polqczenie wsp6lnej sieci elektroenergetycznej o napleclu
'1 kV i ni2szym z instalacja odbiorczq bezpo5rednio lub za
wewnqtznej linii zasilajace;.

linia zasilajqca- nale2y przez to rozumiec liniq przedlicznikow4
instalacje odbiorcz4 ze zlqczem bezpo6rednio lub za po6rednictwem
rozdzrelnicy.

robocze - nale2y przez to rozumiei przewody fazowe przy pr4dzie
, przewody dodatni i ujemny przy prqdzie stalym oraz przewody

ochronny - nale2y przez to rozumiec
zastosowanego Srodka dodatkowej ochrony

przewody stanowiace
przeciwporaZeniowej,

rre podlegajq obci42eniu pradami roboczymi.
przewodu po wierzchu - nale2y Wzez to rozumiec ulozenie
na Scianach , sufitach i konstrukcjach,

przewod6w w kanale - nale2y przez to rozumiec uir2enie
w kanale wykonanym w Scianie , stropie , podlodze albo w ziemi

do ukladania pzewodow i kabli nie peystosowanych do
a siq obstugi w jego wnqtzu



ilenie wewnqtrzne - nale2y przez to rozumiee oSwietlenie
ktorego zr6dta Swiatta zainstalowane sq wewnate pomieszczefi

rEr i wszystkie Sciany zewnetrzne , niezale2nie od ich konstrukcji i

zwnQtrzne - nalezy przez to rozumiec o6wietlenie
. Korego zrodla swiatla zainstalowane sa na zewnqtrz
aaz w obiektach budowlanych maj4cych dach, lecz bez Scian
Fk rotlniez w pzejSciach, przejazdach, bramach, podcieniach.

@stawowe - nale2y przez to rozumie6 oSwietlenie
)ub ze*>pl>ne . >epe>n)a1qae,ty)>e?ene p'arunV)

w danych miejscach przy normalnej pracy urzqdzen

oswietfeniowa - nalezv grzez to rozumiei kompletne
c 9uzqce do umocowania i podlqczenia z sieciq o6wietleniowq
L'b wielu zr6del Swiatla oraz do ochronv 2rodet Swiatla orzed

aivnetrznymi i dostosowania rozsylu strumienia Swietlnego do
warunkow oSwietlenia w mieiscu zainstalowania

ia dotyczqce rob6t.

ryrnagania dotyczqce rob6t podano w SST Rozdzial 1 -,,Wymagania

*ymaganra

wymagania dotycz4ce materiat6w podano w SST Rozdzia{ 1
qitne'w punkcie 2.

zakupione przez Wykonawcq materialy, dla kt6rych normy PN i BN
ie za6wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byi zaopatrzone

w taki dokument.
pomnny byc wyposa2one w takie dokumenty na 2yczenie In2yniera

materiaf6w

powinny byc przechowyvvane w pomieszczeniach zadaszonvch
F.kacft

instalacyjny powinien bv6 przecnowywany w zamkniqtych
m regaiach (paletach).

ctswietleniowe powinny
rE regalach (paletach).

Ha&acyjne.

byc przechowywanew zamknietych
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Rozdziernie instaracyjne po^rinien by6 pzechowyrany w zamkniqtych
magazynach na regalach (paletach).

Rurki i listwy instalacyjne .

Rurki i listwy instalacyjny powinien by6 przechowywany w zamkniqtychmagazynacn na regalach .

11.SPRZET

11.1. Og6lne wymagania dotycz4ce sprzetu

, og6rne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ssr Rozdzial 1 ,wymaganiaog6lne" punkt 3.

11.2. Sprzgt do rob6t przygotowawcrych i montaiowych.
W zale2no6ci 

. od pokzeb. Wykonawca zapewnt nastepujAcy sprzet do
1 

wykonania rob6t monta2owych instalacli elektrycznych i n;stoprqd;wych1

- samoch6d dostawczy 0,9 t
ciqgnik kolowy 37-50 KM

- przyczepa skzyniowa 3,5 t
wiertarka elektryczna
mlot elektryczny
spawarka elektryczna transformatorowa

spzgt monta2owy i srodki transportu muszq byc w perni sprawne i dostosc^/vanedo technorogii i warunk6w wykonywanych robot- oraz wymog6w *ynit qa"y"n ,racjonalnego ich wykozystania na budowie.

l2.TRANSPORT

12.1. Og6lne wymagania dotycz4ce transportu
og6lne wymagania dotyczqce transporru podano w ssr Rozdzial 1| ,,Wymagania og6lne,, punkt 4.

12.2. Transport rur

Rury powinny byc przewo2one krytymi Srodkami transportu warstwami oboksiebie.
Podczas przeladunku nie nale2y rur zrzuc,aez samochodu _

12.3. Transport opraw o6wiefleniourych i osprzgtu.
oprawy oswiefleniowe i osprzgt instalacyjny powinny byc przewo2one krytymiSrodkami transportu. w czasie transportu 

'powinny 
by6, zabezpieczone przeopzesuwantem .

Przy pzetadunku zachowac szczeg6lnq ostro2no5c.

l3.WYKONANIE ROBOT
13.1. Ogolne zasady wykonania rob6t.
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Og6lne zasady wykonania robot podano w SST Rozdzial 1 "Wymagania
og6lne" punkt 5.

13.2. Roboty montaiowe.

Przewiduje siq wykonanie nastepujacych robot.
- montaz instalacji
- montaz rozdzieln
- montaz osprzetu
- monta2 opraw o5wietleniowych
- pomiary elektryczne

14, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t.

I Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w SST Rozdzial 1' 
,,Wymagania og6lne" punkt 6.

14.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t.

Wykonawca jest zobowiq.zany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w za kresie i z czqstotl iwo6ciq zaa kceptow an4 przez I n2y niera w oparci u o normy

W szczegolnoSci kontrola powinna obejmowa6:
zbadanie material6w pod katem ich zgodnoici z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi pzez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczeistwa pracy,
badanie w zakresie zgodno6ci z dokumentacj4 technicznq i warunkami
okre6lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni material6w, ewentualnie innymi u mownymi warunkami,

I 15.OBMIAR ROBOT

15.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdzial 1 ,,Wymagania og6lne'
ounkt 7.

15.2. Jednostka obmiarowa

W przypadku instalacji technologicznych jednostka obmiarowa jest ,,m" (metr)
ulo2onej instalacji, natomiast w przypadku urzqdzen technologicznych - sztuka
(komplet). Podobnie jest w przypadku instalacji demontowanej,

15.ODBIOR ROBOT

16.1. Og6lne zasady odbioru rob6t.
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Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdzial 1 ,,ltYymagania og6lne"
punkt 8.

Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z dokumentacj4 projektow4 SST i
wymaganiami lnzyniera, je6li wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytyvvne.

16.2. Odbi6r koficory.

Odbiorowi koricowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,

badanie poprawno6ci zmontowania instalacji .
\Afoniki pzeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by6 ujete w

formie protokolu, szczegolowo om6wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzot techniczny oraz czlonk6w komisji przeprowadzajqcej badania

Wyniki badai przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznae
za dokladne, je2eli wszystkie wymagania zostaly spelnione.

Jezeli kt6re6 z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo
I spetnione nale2y okreSlic dalsze postgpowanie.

16.3. Przepisy ari4zane.

PN-86/E-0500301 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -Wymagania
ogolne.
PN-M/E-02033 O5wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.
PN-IEC 60364-1-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
pzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-EN 61140:2003 (U) Ochrona przed ppra2eniem pradem elektrycznym.
N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablonue.
Projektowanie i budowa
PN-E-04700:1 998 Urz4dzenie i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia badan odbiorczych.


