SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa linii napowietrznych niskiego napi cia
w Duczkach przy ul. Willowej
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1.

Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania szczegó owe,
dotycz ce przebudowy linii napowietrznych nN w Duczkach przy ul. Willowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji przebudowy linii napowietrznych nN w Duchach przy
ul. Willowej.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania szczegó owe dla robót
zwi zanych z przebudow linii napowietrznych niskiego napi cia w Duchakch przy ul. Willowej.
Zakres robót obejmuje:

1.3.1. demonta
istniej cych opraw o wietlenia ulicznego
przeznaczonych do demonta u,
1.3.2. demonta przewodów linii napowietrznej niskiego napi cia.
1.3.3. demonta s upów – 5 szt.,
1.3.4. monta nowych s upów w nowych stanowiskach – 5 szt.
1.3.5. monta przewodów linii napowietrznej niskiego napi cia
1.3.6. monta opraw o wietlenia ulicznego na nowych s upach
1.3.7. monta uziemienia s upów

na

s upach

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za ich zgodno
Szczegó ow Specyfikacj Techniczn i poleceniami Inspektora Nadzoru.

ze

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy
nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .
1.6. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
1.7. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robót. Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t
i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych wy ej nie
podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
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1.9. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót, do wydania potwierdzenia
zako czenia robót przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ko cowego.
1.10.Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami
i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub
metod i w sposób ci y b dzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty.
2.

Materia y
Materia y do budowy linii niskiego napi cia powinny by dostarczone na budow z nast puj cymi
dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracj zgodno ci,
- wytycznymi stosowania materia u wg producenta,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpo arowymi.
Podczas przyjmowania na budow materia ów przeznaczonych do budowy linii wykonawca
powinien sprawdzi kompletno i aktualno dokumentów dostarczonych na budow . Materia y,
które zosta y przyj te na podstawie powy szego sprawdzenia, powinny by sk adowane zgodnie
z warunkami ich przechowywania.

2.1. Sk adowanie materia ów
- materia y przeznaczone do budowy linii napowietrznych niskiego napi cia winny by dostarczone
na budow bezpo rednio przed ich wbudowaniem
- magazynowane materia y winny by zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem promieni
onecznych i opadami atmosferycznymi.
3.

Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie powoduje
niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Liczba jednostek i wydajno
sprz tu powinna gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, w terminie przewidzianym umow .

4.

Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy za adunku, przewo eniu i roz adunku wszystkich materia ów nale y zachowa aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

5.

Wykonanie robót
Demonta owi podlegaj istniej ce s upy linii napowietrznej niskiego napi cia, koliduj ce z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Nale y zdemontowa istniej ce lampy o wietlenia
ulicznego, przewody linii niskiego napi cia wraz z przy czami pod czonymi do s upów
przeznaczonych do demonta u. Nale y zdemontowa s upy przeznczone do demonta u. W
dalszej kolejno ci nale y posadowi nowe s upy linii niskiego napi cia i dokona monta u
istniej cych przewodów linii i przy czy oraz zdemontowanych wcze niej lamp o wietlenia
ulicznego na nowych s upach.
Nowe s upy nale y uziemi . Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza 10 . Jako
uziemienie wykorzysta uziomy powierzchniowe istniej ce linii nN 0,4 kV, a w przypadku ich
braku wykona uziemienia pionowe pr towe.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , warunkami
przy czenia do sieci elektroenergetycznej oraz za jako
zastosowanych materia ów
i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj kosztorysow , wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.

Kontrola jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol robót. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wykonywanych robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza kontrol robót z cz stotliwo ci zapewniaj
, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Kontrol zwi zan z budow linii nale y prowadzi w czasie wszystkich faz robót instalacyjnych.
Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za pozytywne, je eli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zosta y spe nione.
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :
6.1. sprawdzanie zgodno ci wykonywanych robót z dokumentacj projektow i stwierdzeniu
wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin.
6.2. sprawdzenie materia ów i urz dze u ytych do budowy linii kablowej o wietlenia ulicznego
polega na porównaniu wymogów okre lonych w dokumentacji projektowej w tym: na
podstawie dokumentów okre laj cych jako
wbudowanych materia ów i urz dze oraz
porównaniu ich cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentów
i bezpo rednio przez porównanie na budowie
6.3. Badania i próby odbiorcze wybudowanej linii polegaj na wykonaniu pomiarów odbiorczych
rezystancji uziemienia. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci nale y je usun
i
ponownie wykona pomiary odbiorcze.

7.

Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od odpowiednich ustale , roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
- odbiorowi cz ciowemu,
- odbiorowi ko cowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
W odbiorze powinni uczestniczy przedstawiciele Zamawiaj cego oraz przedstawiciele
Wykonawcy.

7.1 Odbiór robót zanikaj cych i zakryciu ulegaj cych
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.2. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si wg. zasad jak przy odbiorze ko cowym. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru.
7.3. Odbiór ko cowy robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci. O ca kowitym zako czeniu robót oraz gotowo ci do odbioru ko cowego
Wykonawca powiadomi na pi mie Zamawiaj cego oraz Inspektora Nadzoru.
Odbiór ko cowy nast pi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru ko cowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
kosztorysem ofertowym i szczegó ow specyfikacj techniczn .
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7.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
8. Obmiar robót
Po wykonaniu robót zwi zanych z przebudow linii nie b dzie sporz dzany kosztorys
powykonawczy, a wi c obmiar robót nie ma zastosowania.
9. Podstawa p atno ci
Podstawa p atno ci oparta jest na zasadach zawartych w umowie.
10. Przepisy zwi zane.
10.2 Wykaz przepisów i norm
10.2.1. PN-EN 5100/1 i N-SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
10.2.2. PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
10.2.3. PN-EN 60598-2-3 – Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegó owe. Oprawy o wietlenia
drogowego i ulicznego.
10.2.4. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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