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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji
technicznej dla przedsięwzięcia pn.,,Szlakiem zespołów pałacowo -parkowych Przeworska i okolic” w ramach
projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” Zakres 1 - Rewitalizacja zespołu
pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 3 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla Farmy
fotowoltaicznej na terenie ogrodów. Działka nr ewid. 242/7; powiat przeworski, woj. podkarpackie.
1.2. Podstawa opracowania
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:
− Założenia i wytyczne przekazane przez Inwestora.
− inwentaryzacja stanu istniejącego,
− dokumentacja techniczna farmy fotowoltanicznej,
− obowiązujące przepisy i normy.
1.3. Dane podstawowe
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym farmy fotowoltaicznej na terenie ogrodów zespołu
pałacowo-parkowego w Przeworsku w zakresie instalacji elektrycznych.
1.4. Zakres opracowania
W zakresie projektu są:
− instalacja prądu stałego DC;
− instalacja prądu przemiennego AC;
− kablowa linia zasilająca;
− instalacja ochrony przeciwporażeniowej;
− instalacja ochrony przepięciowej;
− instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych.
1.5. Opis instalacji
Projekt przewiduje podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Pomiar energii wytworzonej w instalacji
realizowany jest przez licznik energii elektrycznej. Licznik umożliwia gromadzenie i lokalną prezentację danych
o energii wytworzonej w instalacji oraz posiada moduł komunikacyjny do przesyłu danych. Instalacja posiada
ochronę przepięciową oraz spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej.
1.6. Parametry techniczne instalacji
Napięcie znamionowe Un:
Liczba faz:
Moc Pmax:
Sprawność:
Uzysk roczny:

230/400V AC, 50Hz;
3 fazowa (3L,N,PE);
10 kWp;
95,3 %;
9600 kWh.

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:
a) całością Materiałów Przetargowych,
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania
się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne
doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.
Dokumentami przetargowymi są:
− projekt wykonawczy,
− przedmiary robót,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące
w projekcie wykonawczym inwestycji.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn.,,Szlakiem zespołów pałacowo -parkowych Przeworska
i okolic” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” Zakres 1 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 3 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla
Farmy fotowoltaicznej na terenie ogrodów. Działka nr ewid. 242/7; powiat przeworski, woj. podkarpackie.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w projekcie przebudowy obiektu.
Inwestor:
Powiat Przeworski
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.
KOD CPV:
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się
na całość użytkową.
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą
załącznik do Specyfikacji.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych,
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem,
Wykonawcą
i Projektantem.
Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, ST,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
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szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji
projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną
w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy,
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego
do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń,
jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy
wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej
osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców
tej osoby.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w
związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę.
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań do
Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji
przetargowej.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy następujące dokumenty:
−

oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robót).
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej
zapłacie.
1.5.4. Zaplecze budowy
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
1.5.5. 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 i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych
przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one
Wykonawcę.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń.
1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania;
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót,
obciążają Wykonawcę.
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.
1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
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 zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.14. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami kontraktu.
2.

MATERIAŁY

2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach
technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą
trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej
3- letnim licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż
wyspecyfikowano w dokumentacji.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
− współpracę i pomoc Wykonawcy,
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub
stałe) konieczne do wykonania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była
zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów,
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt
i nadmiar Materiałów.
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
5.2. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu
i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń.
Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły
zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać
aktualnie obowiązującym normom.
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5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.
6.2. 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 zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
− datę przyjęcia placu budowy,
− datę rozpoczęcia robót,
− uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora,
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się
do jego treści.
6.7.2. Księga obmiaru robót
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. Szczegóły patrz pkt. 7.1
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
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6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
− decyzję o pozwoleniu na budowę,
− protokół przekazania placu budowy,
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
− harmonogram budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające
utylizacji,
− korespondencja na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością wymaganą do umownych płatności.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie
określającą wykonany pomiar.
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 całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
7.4. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
− podstawę wyceny i opis robót,
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
− datę obmiaru,
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
− ilość robót wykonanych od początku budowy,
− dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
− odbiorowi robót zanikających,
− odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych,
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także
Inspektora.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia.
8.5. Gwarancje i rękojmie
Ustala się, że w okresie gwarancji (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Świadectwa Przejęcia)
i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny
koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód
będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są
skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego.
Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania
Świadectwa Przyjęcia.
Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) określono w umowie
na wykonanie prac realizacyjnych.
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8.6. Odbiór pogwarancyjny
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 odbioru ostatecznego.
8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
− projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
− dziennik budowy – oryginał i kopię,
− obmiar robót (jeśli jest wymagany),
− wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
− sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
− protokóły prób i badań,
− protokóły odbioru robót zanikających,
− rozliczenie z demontażu,
− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
− wykaz przekazywanych kluczy,
− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
− inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym
przez komisję.
9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie
robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
w ST i Dokumentacją Projektową.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robót tymczasowych i prac
towarzyszących.
Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmować w szczególności:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,
• roboty geologiczne,
• koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników
zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na bhp,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty
ogólne wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,
• koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
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•
•
•

zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie
jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony (odebrany) przez
inspektora, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy
robót w danej branży.

Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi
Wykonawca.
9.3. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
−
−
−
−
−
−
−
−

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej
dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn.,,Szlakiem zespołów pałacowo parkowych Przeworska i okolic” w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” Zakres 1 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 3 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla Farmy fotowoltaicznej na terenie ogrodów. Działka nr ewid. 242/7; powiat przeworski, woj. podkarpackie.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym farmy fotowoltaicznej na terenie ogrodów zespołu pałacowoparkowego w Przeworsku w zakresie instalacji elektrycznych.
W zakresie projektu są:
− instalacja prądu stałego DC;
− instalacja prądu przemiennego AC;
− kablowa linia zasilająca;
− instalacja ochrony przeciwporażeniowej;
− instalacja ochrony przepięciowej;
− instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych
a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych
wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność
z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia,
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania
potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych
w wybrane miejsce.
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów,
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy
ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
− przepusty kablowe i osłony krawędzi,
− drabinki instalacyjne,
− koryta i korytka instalacyjne,
− kanały i listwy instalacyjne,
− rury instalacyjne,
− kanały podłogowe,
− systemy mocujące,
− puszki elektroinstalacyjne,
− końcówki kablowe, zaciski i konektory,
− pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14m.
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.

MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również
posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać
przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni
badawczych.

OPRACOWANIE PN. „SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 3.
Strona 22

E-00.00.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable
Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie. Kable winny być dostarczone i przechowywane
w bębnach kablowych ustawionych pionowo na krawędziach bębnów Bębny należy zabezpieczyć przed przetaczaniem
się. Dopuszcza się dostarczanie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli w kręgach ułożonych poziomo.
Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krootna zewnętrzna średnica kabla. Końcówki kabli winny być w
sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla. Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i
innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy linii kablowych. Długości poszczególnych
odcinków linii kablowych zasilających zostały podane w dokumentacji projektowej.
Końcówki kablowe
Do przyłączenia kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane na żyłach kabla przez
zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi stosować końcówki kablowe miedziane.
Rury ochronne: osłonowe i przepustowe
Jako rury osłonowe dla kabli stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Stosować należy rury
produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię
wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli.
Rury przeznaczone na osłony i przepusty dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń. Rury powinny
być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich składowania w magazynie
przyobiektowym winny być przechowywane w pozycji poziomej. Pomiędzy warstwami rur powinny być stosowane
przekładki z desek. Rury winny być zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem się.
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B—01100.
Warunki przechowywania materiałów
Kable energetyczne przechowywać należy nawinięte na bębny kablowe. Zaleca się przechowywanie kabli na bębnach
kablowych, na których dostarczane zostały od producenta. Końcówki kabli winny być, w sposób pewny zabezpieczone
przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla. Dopuszcza się przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni. Bębny
kablowe winny być ustawione pionowo na krawędziach bębnów i zabezpieczone przed przetaczaniem się. Krótkie
odcinki kabli mogą być, przez krótki okres czasu przechowywane zwinięte w kręgi, których średnica winna być nie

OPRACOWANIE PN. „SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 3.
Strona 23

E-00.00.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

mniejsza niż 40-krotna średnicy kabla. Kręgi kabli winny być ułożone płasko na podłożu. Kręgi kabli winny być
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.
Osprzęt kablowy winien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych w opakowaniach fabrycznych. Warunki
przechowywania winny odpowiadać zaleceniom producenta osprzętu.
Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz certyfikatami, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić
szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości,
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. Materiały, które nie zyskały akceptacji
Inżyniera należy zwrócić do dostawcy.
2.2.1. Instalacja prądu stałego DC
Moduły fotowoltaiczne
Zastosowano moduły fotowoltaiczne produkcji: Amerisolar lub innych równoważnych o niegorszych parametrach.
Moduły połączone szeregowo tworzą łańcuchy. Parametry techniczne modułów oraz poszczególnych łańcuchów podano
poniżej.
Moduły PV:
Typ

Moc

Napięcie

Prąd

Pmax

Uoc

Isc

[-]

[W]

[V]

[A]

AS-6P30

250

37,9

8,6

Napięcie

Prąd

max

Uoc

Isc

Łańcuchy modułów PV:
Parametry łańcucha
nr
Ilość
Moc
mod.
P

Wkładka CH10x38 gPV
Zakres prądów Dobór
1,4 Isc 2,4 Isc
Inb

[-]

[szt.]

[W]

[V]

[A]

[A]

[A]

[A]

String 1

20

5000

758,0

8,6

12

21

14

String 2

20

5000

758,0

8,6

12

21

14

Łączna moc
instalacji:

10 000 W

Panele fotowoltaiczne należy zainstalować na odpowiedniej konstrukcji nośnej, zalecanej przez producenta, instalowanej na gruncie.
Rozdzielnica prądu stałego RDC
Należy stosować rozłączniki bezpiecznikowe i ochronniki przepięciowe dedykowane do pracy w instalacjach prądu stałego instalacji fotowoltaicznych. Rozłączniki bezpiecznikowe zabezpieczać powinny obwody DC oraz umożliwiać powinny odłączenie poszczególnych łańcuchów (z widoczną przerwą izolacyjną).
Rozdzielnicę wyposażyć w tabliczkę ostrzegawczą informującą, że części czynne wewnątrz mogą wciąż być pod napięciem po odłączeniu od falownika PV.
Oprzewodowanie
Instalację prądu stałego DC wykonać przewodami jednożyłowymi. Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego1800V.
Pary przewodów prowadzić w rurkach instalacyjnych RKUVR 25/20. Stosować przewody i rury ochronne z materiałów
odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV).
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Należy stosować przewody dedykowane instalacjom fotowoltaicznym, jak np. FLEX-SOL-XL pr. Multi-Contact lub inne równoważne o niegorszych parametrach technicznych:
− Bezhalogenowy
Tak
− Budowa splotek
56 x 0.3 mm
− Budowa żyły
56 x Ø 0,3 mm.
− Ekranowany
Nie
− Ilość żył (część 1)
1x
− Kolor
Czarny
− Maksymalny zakres temperatury dla połączeń stałych
+120 °C
− Minimalny zakres temperatury dla połączeń stałych
-40 °C
− Pole przekroju poprzecznego (część 1)
4 mm²
− Pole przekroju poprzecznego (część 1+2)
1 x 4 mm²
− Produkty w metrach bieżących
Tak
− Przewody- właściwości
bezhalogenowy, trudnopalny
− Średnica zewnętrzna
5.8 mm
2.2.2. Instalacja prądu przemiennego AC
Falownik
Należy zastosować falownik produkcji: Rewatt lub inny równoważny o niegorszych parametrach technicznych:

Prąd max
wejściowy

Ilość MPPT

Łańcuchów na MPPT

Moc nominalna

Moc max

Napięcie nominalne

Częstotliwość

Ilość faz

Umax

UMPPT

Imax

L

L

Pn

Pmax

Un

fn

L

Imax

[-]

[W]

[Vdc]

[Vdc]

[A]

[szt]

[szt]

[W]

[W]

[V]

[Hz]

[szt]

[A]

10400

1000

320-800

20

2

2

10000

10000

230/400

50

3

15

1

Rewatt 10K
MTL

Prąd max wyjściowy

Zakres napięć
MPPT

Pmax

TYP FALOWNIK
AC/DC

Nr

Numer falownika

Napięcie max

STRONA AC

Moc max

STRONA DC

Pomiar energii wytworzonej
Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany powinien być przez licznik energii elektrycznej zainstalowany w
TGIF. Licznik umożliwiać powinien gromadzenie i lokalną prezentację danych o energii wytworzonej w instalacji oraz
powinien posiadać moduł komunikacyjny do przesyłu danych.
Typ licznika
Klasa dokładności wg norm
Napięcie odniesienia Un

EABM
P: A lub B - PN-EN 50470-3
Q: 2 - PN-EN 62053-23 oraz Q: 0,5 - ZN/LB/T/08/11
3x230/400 V AC

Prąd odniesienia Iref

5A

Prąd maksymalny Imax

6A
10 A

Prąd rozruchu Ist / Prąd minimalny Imin
Prąd przejścia Itr
Częstotliwość odniesienia

5 mA / 50 mA
250 mA
50 Hz
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Pobór mocy przez tor napięciowy
Pobór mocy przez tor napięciowy przy podłączonym do licznika napięciu rezerwowym
Pobór mocy przez tor prądowy

< 1,8 VA < 1 W na fazę
< 1,5 VA < 0,8 W na fazę
< 0,03 VA na fazę

Bateria zasilania rezerwowego (do odczytu
danych z wyświetlacza LCD w stanie zaniku
napięcia)

Typ baterii: LR6 (AA), Un= 1,5 V

Rejestracja profili mocy (profili obciążenia)

W cyklach 15, 30 lub 60 minut

Rejestracja profili stanów liczydeł energii

W cyklach 15, 30 lub 60 minut

Wyjście przekaźnikowe (opcjonalnie)

Wejście lub wyjście synchronizacji czasu
(opcjonalnie)
Ilość stref czasowych

Obciążalność zestyków max. 30 VA, wartość nap. zewn.
max. 280 V AC / 24 V DC
Transoptorowe Unom=24 V DC, Umax=38 V DC,
Inom=10 mA, Imax=20 mA
Impuls negatywny (przerwa w przepływie prądu) lub pozytywny o czasie trwania 50 ms
4

Dokładność chodu zegara RTC

Lepsza niż 0,5 s/dobę

Podtrzymanie pracy zegara RTC

Bateria litowa, typ CR2032, 10 lat pracy

Pole odczytowe
Pojemność liczydła
Stała impulsowania wyjścia kontrolnego
Napięcie rezerwowe (opcjonalnie)

Interfejsy komunikacyjne

Kompatybilność elektromagnetyczna
(wg PN-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1)
Obudowa

Wyświetlacz LCD, 23x79 mm, wysokość cyfr 8 mm
99999,999
4 000 imp. / kWh (kvarh)
80 - 230 V AC, 120 - 320 V DC
Pobór mocy przez obwód rezerwowy < 4,5 VA
Dwa zewnętrzne: OPTYCZNY (wg PN-EN 62056-21) oraz
RS485 lub CLO
Wewnętrzny: OPTYCZNY dedykowany do obsługi modułów komunikacyjnych i rozszerzeń funkcjonalnych
Szybkie wielokrotne przebiegi przejściowe - 4 kV
Udary dla obwodów napięciowych - 4 kV
Wyładowania elektryczności statycznej - 8 kV
Obniżenia i krótkotrwałe przerwy zasilania
Poliwęglan PC, klasa ochronności: II, IP 54

Określony zakres pracy (wg PN-EN 607213-3)

- 40 °C ... + 70 °C (klasa 3K7) - wyświetlacz - 35 °C ... +
70 °C

Graniczny zakres pracy (wg PN-EN 607213-3)

- 40 °C ... + 70 °C (klasa 3K7) - wyświetlacz - 35 °C ... +
70 °C

Graniczny zakres składowania (wg PN-EN
60721-3-1)

- 40 °C ... + 70 °C (klasa 1K5)

Graniczny zakres transportu (wg PN-EN
60721-3-2)

- 40 °C ... + 70 °C (klasa 2K4)
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Instalacje prądu przemiennego
W skład instalacji prądu przemiennego wchodzą:
− rozdzielnica prądu przemiennego RAC - obudowa izolacyjna natynkowa 1x8mod z drzwiczkami pełnymi;
− tablica główna instalacji fotowoltaicznej TGIF - tablica z zabezpieczeniami i pomiarem energii wyprodukowanej, elektroniczny wielotaryfowy licznik kilowatogodzin i kilowarogodzin prądu 3-fazowego z modułem komunikacyjnym GPS/GPRS, rozłącznik z widoczną przerwą izolacyjną (po wyjęciu panelu z wkładką) z możliwością plombowania w obu położeniach (zał./wył), tablicę wyposażyć w/g schematu w obudowie IP44 naściennej z drzwiczkami;
− kablowa linia zasilająca.
Jako aparaty zabezpieczające zastosowano rozłączniki.
− po stronie falownika:
rozłącznik SV 440 4P, 40A;
− po stronie sieci zasilającej:
rozłącznik bezpiecznikowy STV DO2 3P+N gG20A;
Rozłączniki bezpiecznikowe zabezpieczać powinny obwody AC oraz umożliwiać powinny odłączenie poszczególnych
obwodów (z widoczną przerwą izolacyjną).
Projektowane przepusty kablowe wykonać przy zastosowaniu rur z twardego polietylenu firmy AROT lub innych o
równoważnych niegorszych parametrach typu: DVK o barwie niebieskiej i średnicy 75mm.
Pod jezdniami przepusty wykonać z rur firmy AROT lub innych o równoważnych niegorszych parametrach typu: SRS o
barwie niebieskiej i średnicy 75mm.
2.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosować należy samoczynne wyłączenie napięcia. Zgodnie z przyjętym
systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd
zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym względem ziemi Uo=230V w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji
odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki.
2.2.5. Ochrona przepięciowa
Jako ochrony przepięciowej należy użyć ochronników przepięciowych typu ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350) lub innych równoważnych dedykowanych do instalacji fotowoltanicznych.
2.2.6. Uziemienia i połączenia wyrównawcze
Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:
− panele fotowoltaiczne;
− zaciski PE rozdzielnic i Falownika;
− szynę LSW;
W szafie SIF zainstalować lokalną szynę wyrównawczą LSW. Szynę LSW uziemić. Jako uziom zastosować uziom pionowy sztuczny.
3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
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4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się przewóz
urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na własny koszt. Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami
transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją
energii elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy
przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń. W czasie
prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną
przeciwporażeniową.
W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty przygotowawcze
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że zapewnione są
warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych i dysponuje planem
„BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej odpowiadają założeniom projektowym. Montaż modułów fotowoltaicznych, ustalenie położenia samej konstrukcji i dopasowanie do niej poszczególnych elementów w należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstanie nieuwzględnionych w obliczeniach, statycznych i dynamicznych naprężeń szkła.
Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji wsporczych należy wykonać przygotowanie terenu. Należy wykonać odwierty geologiczne (min. 4) które potwierdzą obciążalność projektowanych podpór i jednorodność gruntu.
Roboty ziemne należy wykonać godnie z normą PN-S-02205. Projektuje się wykonanie robót ziemnych w następującej kolejności:
− wykonanie niwelacji terenu,
− wykonanie robót pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie, tras
kablowych oraz miejsc pogrążania dla podpór obwodowych.
Budowa linii kablowych
Przy budowie linii kablowych należy stosować Normę N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa". Roboty sieciowe prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich służb
właściciela / zarządcy sieci. Wykopy kablowe wykonywać ręcznie w trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę.
Należy uwzględnić projektowane rzędne terenu.
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W czasie układania kabli, temperatura otoczenia i kabla nie powinna być niższa niż 0oC w przypadku układania kabli
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
Układanie kabli wykonywać w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub rozciąganie.
Promień zgięcia kabla powinien być nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica układanego kabla. Głębokość
ułożenia w ziemi kabli powinna wynosić co najmniej 70 cm do górnej powierzchni kabla. Kable w wykopie powinny
być ułożone z zapasem 1-3 % długości. Kable układać na 10 cm warstwie piasku, a następnie ułożony kabel zasypać
warstwą piasku tej samej grubości. Trasę kabla ułożonego w ziemi należy oznaczyć folią z tworzywa sztucznego,
ułożoną w ziemi 25 cm nad kablem (dla linii nn - niebieska).
Projektowane przepusty kablowe wykonać przy zastosowaniu rur z twardego polietylenu firmy AROT typu:
- DVK o barwie niebieskiej.
Pod jezdniami przepusty wykonać z rur firmy AROT typu:
- SRS o barwie niebieskiej.
Długość przepustu powinna być większa od szerokości skrzyżowania, o 50 cm z obu stron. Otwory przepustów
należy zabezpieczyć przed zamulaniem.
Kable ułożone w ziemi zaopatrzyć w oznaczniki opaskowe w odstępach nie większych niż 10 m, oraz przy mufach i
wejściach do przepustów. Po ułożeniu kabli należy wykonać inwentaryzację branżową i geodezyjną. Po zakończeniu
robót kablowych dokonać naprawy nawierzchni.
Montaż konstrukcji wsporczej
Podpory wsporcze wykonane być powinny ze stalowych kształtowników i powinny być wbijane w podłoże. Głębokość
osadzania podpór w podłożu min. 1,5 m, winna być skorygowana w zależności od wyników próbnych odwiertów.
Montaż bez stosowania betonu. Dopuszcza się inne sposoby mocowania konstrukcji np. metodą wkręcania albo
obciążania konstrukcji za pomocą bloczków betonowych, po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń i uzyskaniu zgody
Projektanta. Gdy konstrukcje będą pogrążone w gruncie należy podsypać piaskiem lub żwirem o najniższej frakcji
każdą z konstrukcji pionowych. Stoły powinny zostać wypoziomowane tak aby zamontowane moduły PV tworzyły
jednorodną płaszczyzną.
Montaż modułów PV
Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Należy zachować szczególną
uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów, aby nie uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni
modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i
położenie paneli powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na której
będzie znajdowała się farma fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty
wyprodukowania i posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny).
Montaż przewodów
Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osoba posiadająca co najmniej
uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac montażowych systemów PV. Kable solarne prądu
stałego należy układać tak, aby plusowy i minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. Powinny być
przymocowane do górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV czarne
(plastykowymi), aby nie miały kontaktu z powierzchnią pod modułem PV. Należy pamiętać, że moduł fotowoltaiczny
wytwarza napięcie bezpośrednio w momencie naświetlenia go przez promienie słoneczne, wobec czego podczas
montażu należy stosować narzędzia i środki zapewniające bezpieczeństwo od porażeń prądem elektrycznym. Przewody
po stronie DC jak i AC miedzy przetwornicą a rozdzielnią główną ułożyć po trasie najbardziej optymalnej pod
względem rozłożenia i długości kabli do układu pomiarowo – rozliczeniowego.
Montaż przetwornic
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle
według instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc
znamionowa całej instalacji. Przetwornice umieścić na postumentach lub na
dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie z konstrukcją modułów PV
od strony północnej, w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi opadami
atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Przetwornice powinny posiadać
funkcje takie jak wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.
Wymagane minimalne parametry przetwornic zostały określone w pkt.2.5.7.
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Instalacja odgromowa
Instalacja piorunochronna składa się z następujących elementów:
• zwodów pionowych w postaci iglic rozmieszczonych na powierzchni ziemi,
• połączenia uziemienia z konstrukcją wykonać za pomocą równoważnego przekroju jak uziemienie.
• złącza kontrolne.
Bednarkę w miejscach przyłączenia z konstrukcją kształtujemy w „zetkę” w celu przykręcenia uziemienia do
konstrukcji. Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji uziemienia oraz pomiarów
rezystancji skuteczności połączeń. Protokoły i metrykę urządzenia dołączyć do teczki odbiorowej. Całość robót
powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Wymagana jakość materiałów powinna być
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub innym równorzędnym dokumentem.
6.

BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób i pomiarów. Zostaną one przeprowadzone w obecności
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby i pomiary będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów
wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego
odpowiedzialność. Podczas prób i pomiarów Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami na swój koszt
(materiał i robocizna). W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób
Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich obowiązków Wykonawcy. Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.
6.2. REGULACJA INSTALACJI
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby
i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

6.3. BADANIA
W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw i modułów słonecznych
Wykonawca winien zapewnić:
− symulator słoneczny do pomiarów “jasnych” i „ciemnych” charakterystyk prądowonapięciowych oraz innych krytycznych dla ogniw słonecznych parametrów fizycznych (prąd i napięcie zwarcia, moc ogniwa,
współczynnik wypełnienia, współczynnik temperaturowy),
− analizator spektralny do określenia zewnętrznej i wewnętrznej wydajności kwantowej ogniw,
− miernik charakterystyk prądowo – napięciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umożliwiać wskazanie
potencjalnych uszkodzeń i problemów w systemach solarnych).
Wykonawca winien przeprowadzać pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oraz głównych parametrów
zarówno pojedynczych modułów, jak i całych gałęzi modułów, mierzyć charakterystyki elektryczne badanego
ogniwa oraz jego temperaturę i wartość padającego promieniowania słonecznego) o parametrach co najmniej:
− pomiar napięcia wyjściowego modułu/łańcucha do 1000V DC,
− pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha do 10A DC,
− pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa,
− pomiar temperatury otoczenia i modułu, automatycznie lub za pomocą sondy PT1000,
− pomiar wyjścia DC i znamionowej mocy z modułu/łańcucha,
− numeryczne i graficzne wyświetlanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V), pomiar rezystancji
modułu fotoogniwa,
− mechaniczny inklinometr (miernik kąta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kąta padania
promieniowania.
Ewentualnie w celu weryfikacji deklarowanych parametrów, na koszt Wykonawcy, zostaną przeprowadzone badania
charakterystyk prądowo napięciowych modułów w zewnętrznym laboratorium. Zamawiający wskaże 5 modułów lub
Wykonawca i Zamawiający wskażą po 4 modułów. Warunki pomiaru modułów słonecznych określone są normami

OPRACOWANIE PN. „SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 3.
Strona 30

E-00.00.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PN EN 61215 i PN-EN 60904-3. Raport z wykonanych kontroli jakościowych zawierający porównanie ze standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m2, 25°C) będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej.
6.4. KONTROLA WYKONANIA INSTALACJI
Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy:
1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami w czasie
wykonawstwa uzgodnioną z projektantem,
2) dokumentację montażu, tj.
− protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,
− certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń,
− zatwierdzoną przez miejscowy Zakład Energetyczny instrukcję eksploatacyjną generatora PV.
W czasie odbioru nastąpi:
− sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,
− sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,
− sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
− sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do którego jest
podłączony.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi ST, ich ilość podaje się w
jednostkach SI.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostką obmiarową jest:
a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl.
b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl.
c) dla kabli i przewodów – 1 mb.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie montażowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
− oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,
− zasypany i zagęszczony rów kablowy.
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być mniejsza niż odległość
między mufami.
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty:
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,
− Dziennik Budowy,
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− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
− sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych
− przydatności podłoża naturalnego do budowy linii kablowej
− warstwy podsypki piaskowej
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta i normami przedmiotowymi
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całości wykonanej linii kablowej po zakończeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy przejęciu części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
− wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu zanikających i ulegających zakryciu,
− protokołów wszystkich przejęć części robót,
− protokołu przeprowadzonych pomiarów,
− świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,
− dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy przejęciu robót należy sprawdzić:
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
− protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek,
− aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej.

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru Końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego lub dokona odbioru warunkowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach budowy.
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
− prawidłowość wykonania połączeń,
− prawidłowość zamontowania urządzeń,
− prawidłowość działania wszystkich zamontowanych urządzeń,
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną i instrukcjami producenta.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
− ustalenia technologiczne
− dzienniki budowy i książki obmiarów
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−
−

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie ze ST
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
− kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
− sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego odbioru robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru zatwierdzonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji. Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Przyjmuje się, że elementy robót pokrywają
wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Umowy.
Cena jednostkowa winna bezwzględnie obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz robotami tymczasowymi i instalacjami, które
mogą okazać się niezbędne,
− wartość zużytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami ich zakupu,
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenie montażu i demontażu,
− testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót,
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
− ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające,
− wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.
− wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Ofercie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk
i upusty dla wszystkich zobowiązań zostały ujęte we wszystkich cenach jednostkowych. Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny wstawione
dla innych elementów Robót. Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Dokumentacji technicznej, STWiOR i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. W przypadku błędu w ustaleniu wartości Umowy przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót danej pozycji.
Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny danej pozycji ceny jednostkowej. Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy.
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10.

DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-EN 62305-1 2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2 2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3 2008 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
PN-EN 62305-4 2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-IEC 364-4-81 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo –
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w
zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-EN 12464-1 2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
PN-HD 60364-1 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-42 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
– Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
– Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-442 1999 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 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
– Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
– Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-473 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
– Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
– Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-HD 60364-5-54 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
PN-IEC 60364-5-551 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
PN-HD 60364-5-559 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.
PN-HD 60364-6 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.
PN-E-05204 1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania.
PN-IEC 364-4-481 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo –
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w
zależności od wpływów zewnętrznych.
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PN-N-01256-02 1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
PN-E-05010 1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05115 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
PN-E-08501 1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 50160 2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
PN-IEC 60364-7-705 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60364-7-706 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-HD 60364-7-712 2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.
PN-IEC 60364-7-714 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
PN-HD 60364-7-715 2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.
PN-EN 60445 2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i
identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów.
PN-EN 60446 2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i
identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi.
PN-EN 60529 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-EN 61140 2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
PN-EN 61293 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego –
Wymagania bezpieczeństwa.
PN-EN 1838 2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.
PN-EN 50172 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
PN-EN 50200 2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
PN-N-01256-02 1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
PN-ISO 7010 2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej..
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Katalogi i firmowe wytyczne projektowania systemów teletechnicznych.
Dane zawarte w DTK-ach urządzeń, kartach katalogowych i instrukcjach producentów.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 2000 r., nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121, poz. 1137) ze zmianami z 16 lipca 2009 r. zawartymi w Dz.U. nr 119, poz. 998.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249 poz. 2497 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 85, poz. 553).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 nr
0 poz. 1289).
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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