
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
BRANśA:   Elektryczna 
 
 
 
OBIEKT: Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w celu usunięcia 

kolizji z planowaną przebudową drogi gminnej dz.670  
w m. Borek Wlkp. 

 
 
 
INWESTOR:   Gmina Borek Wielkopolski 
    ul. Rynek 1 
    63-810 Borek Wlkp. 
 
 
 
PROJEKTANT:  mgr inŜ. ZDZISŁAW STACHOWIAK 
    upr. UAN 7342-8/93 
 
 
 
DATA:   październik 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej nn w celu usunięcia kolizji z 
planowaną przebudową drogi gminnej dz.670 w m. Borek Wlkp. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
- wymiana słupa napowietrznej linii niskiego napięcia 
- przebudowa przyłącza napowietrznego nn 
- przebudowa istniejącej linii kablowej nn 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ST 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, 

Przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych „Instalacje elektryczne”, 
Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera. 
InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy). 
Zamawiający – kaŜdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) 
udzielający zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych                            
(z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt 
(umowę) w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Fundament – konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania słupa 
lub szafki energetycznej w pozycji pracy. 
Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub 
wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 
Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
SkrzyŜowanie – usytuowanie linii takie, Ŝe rzuty prostokątne na płaszczyznę poziomą 
jakichkolwiek części linii oraz innego obiektu jak: innej linii, drogi kołowej, toru 
kolejowego, wody Ŝeglownej, budynku, budowli (np. mostu) itp. pokrywają się lub 
przecinają, a takŜe takie gdy odległość pozioma linii od powyŜszych obiektów jest 
mniejsza niŜ odległość określona w odpowiednich rozdz. normy PN-E-05100-1 
Słup – konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za 
pomocą fundamentu lub ustoju. 
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Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu 
przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Rejestr Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej 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. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera.                     
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 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 uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 
wykazywać bliską 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 będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

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

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.4. 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: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

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

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜa Wykonawcę. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

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

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.7. 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. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne 
odnośne dokumenty i przedstawiał je na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

 
1.5.8. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
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wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był 
nie gorszy niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia 
uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których połoŜenie 
było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie 
placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń lub instalacji, 
bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i InŜyniera. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalną niedogodność dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.5.10. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
InŜynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 

Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera budowy o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały 
producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, 
certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji InŜyniera budowy materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
InŜyniera budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonana prace. Zaprojektowane materiały i osprzęt 
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zostały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, poniŜej podano dodatkowe 
wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń:  

- przewody elektroenergetyczne samonośne; WT-92/K-396, PN-HD 626 
S1:2002/A2:2003, ZN-94/MP-13-K2108 

- fundamenty prefabrykowane pod słupy energetyczne, Ogólne wymagania 
dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322, 

- do zasypywania rowów kablowych moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, 
gruz, odpadki budowlane itp. 

 
2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

- materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości i 
kartami gwarancyjnymi 

- dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem: 
zgodności z dokumentacją projektową oraz kompletności i zgodności z danymi 
producenta 

- w razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, 
naleŜy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez InŜyniera 
budowy. 

 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
NaleŜy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
Rury na przepusty kablowe naleŜy składować w wiązkach w pozycji leŜącej. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Przy robotach w pobliŜu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych 
prace naleŜy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych. Przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

- Ŝuraw samochodowy do 4 t. 
- samochód specjalny – z podnośnikiem koszowym 
- wiertnica na podwoziu samochodowym 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien 

być utrzymywany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do 
uŜytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

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



 7

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYKOPY POD FUNDAMENT I KABEL 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju 
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Wykopy pod słupy zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy 
na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 
zagęszczarką wibracyjna. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 
według BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający 
po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplanować w pobliŜu lub odwieźć na 
miejsce wskazane w przez InŜyniera. 
 
5.2. WYKONANIE USTOJU POD SŁUP 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy stosować proste 
do wykonania ustoje z uŜyciem rur betonowych Φ 60 cm, długości 1 m, z betonu B 10 i 
piasku. 

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ słupa oraz powinna 
wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju 
powinna znajdować się 10 cm pod powierzchnią gruntu. 
 
5.3. MONTAś FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla 
konkretnego fundamentu. Fundament powinien być ustawiany, na 10 cm warstwie 
betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego Ŝwiru 
spełniającego wymagania BN-66/6774-01. 
 
5.4. MONTAś SŁUPA 

Słup naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane 
ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-
06250 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać według 
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe 
być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych 

robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 
celu wykazania InŜynierowi budowy, zgodności dostarczonych materiałów i realizacji 
robót z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

 
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 
sprawdzenie lokalizacji słupa, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu oraz 
sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 
 
6.2. SŁUP ENERGETYCZNY 
śerdź powinna być wykonana zgodne z dokumentacją projektową, a  po jego 

montaŜu, podlega sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego 
- prawidłowości wykonania obostrzenia 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 
6.3. LINIA KABLOWA 

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli 
powinno podlegać: 
- głębokości zakopania kabla 
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem 
- odległości folii ochronnej od kabla 
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości uŜytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z 
InŜynierem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy 
porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych 
rozbieŜności. 

Jednostką obmiarową jest: 
- [szt.; kpl.] - dla izolatorów, Ŝerdzi, zacisków itp. 
- [m; km] - dla linii elektroenergetycznej, 
- [m3 ] - dla robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
- fundament pod słup energetyczny 
- przebudowa linii kablowej nn 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 
 
8.2. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeŜeli ich zakres i jakość są zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, co zgodnie potwierdzą w protokołach odbioru: wykonawca, 
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zleceniodawca oraz przedstawiciele ENEA-Operator Sp. z  o.o. Rejon Dystrybucji 
Kościan. 

Do protokołu odbioru naleŜy dołączyć: 
- oświadczenie kierownika budowy 
- dokumentację powykonawczą 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
- certyfikaty i znaki dopuszczenia zastosowanych materiałów 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[ 1 ]  Projekt budowlany: Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w celu usunięcia 

   kolizji z planowaną przebudową drogi gminnej dz.670 w miejscowości Borek Wlkp.  
[ 2 ]  PN-80/B 03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  
        wsporczych. 
[ 3 ]  PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
        Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
[ 4 ]  Polska Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   
        Projektowanie i budowa. 
[ 5 ]  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[ 6 ]  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
        badania przy odbiorze. 
[ 7 ]  BN-98/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  
        winylu suspensyjnego. 
[ 8 ]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
        odbiorze. 
[ 9 ]  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[10]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) 
[11]  Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i   
        ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 
[12]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania  
        niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych* (Dz.U.z dnia 1 marca 1986r.) 
[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.           
        w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity)  
        Dz.U.03.169.1650 
[14]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie  
        bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
        (Dz. U. z dnia 8 października 1999r.) 
[15]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
        bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych             
        (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.) 
[16]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  
        bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  
        technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych                                                  
        (Dz. U. z dnia 15 października 2001r.) 
[17]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej 1) z dnia 28  
        kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania  
        kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
        (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r.) 
[18]  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w  
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        sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie  
        osoby (Dz. U z dnia 1 czerwca 1996r.) 
 

      Opracował 
inŜ. Paweł Bartnik 

 


