
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

   Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej.

  Inwestor : Gmina Gogolin.

Lokalizacja : Gogolin ul. Leśna.

Branża : Elektryczna.

          
Nazwa i kody CPV

Grupy robót:

 45231400 – 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
                          energetycznych.
 45232200 – 4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych. 
45312311 – 0 Instalowanie oświetlenia zewnętrznego.
 45316100 – 6 Instalowanie osprzętu zewnętrznego.
 45232210 – 7 Roboty budowlane w zakresie linii napowietrznych.

                                    

Podstawa opracowania: 
Opracował:
Rozporządzenie Min. Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r.
Dz. U 04.202.2072
Zm. Dz. U. 05.75.66
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  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

         Dot.:  Wymiana słupów  linii napowietrznej energetycznej n/n.
                   Wymiana przyłączy napowietrznych.
.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora.
- uzgodnienia z inwestorem.
- uzgodnienia branżowe.
- projekt wykonawczy przestawienia słupów.
- obowiązujące przepisy sporządzania kosztorysów.

2. Charakterystyka inwestycji.

Zakres robót elektrycznych obejmie demontaż i montaż nowych  słupów linii 
napowietrznej n/n  na nowych stanowiskach słupowych. Wymiana przewodów 
przyłączy napowietrznych na izolowane oraz przełożenie przyłączy na nowe 
słupy. 

   
3. Zakres rzeczowy.

Przestawienie słupów spowodowane jest kolizją słupów z projektem budowy 
drogi gminnej w miejscowości Gogolin ul. Wiejska. 
     

     4.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 Przed  przystąpieniem  do  realizacji  zadania  należy  wytyczyć  usytuowanie 
słupa przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem. Stosować materiały 
posiadające wymagany atest.  W czasie  wykonywania  robót  budowlanych  z 
zastosowaniem  żurawi,  podnośników  lub  urządzeń  załadowczo  - 
wyładowczych  należy  zachować  wymagane  odległości  tj.  3m  dla  linii  o 
napięciu znamionowym nieprzekraczalnym 1 kV.

          Odbiory robót.
          - dokonanie namiaru geodezyjnego powykonawczego.
          - odbiór końcowy i przekazanie do podłączenia napięcia przez RD 
            Opole.
        Całość robót należy wykonać w oparciu o „Warunki techniczne 
         wykonania robót budowlano-montażowych. Roboty energetyczne i 
         elektroinstalacyjne”. 
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5.Obowiązujące normy.
 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne  linie  kablowe.  Osprzęt  do  kabli  o  napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.
4. PN-76/E-90250 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  i  powłoce  metalowej  na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
5. PN-76/E-90251 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  papierowej  i  powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  z  tworzyw 
termoplastycznych,  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające 
18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinilowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable  sygnalizacyjne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i 
powłoce polwinilowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  polietylenowej,  na  napięcie 
znamionowe powyżej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-b0/H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego 

zastosowania.
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna.
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 Folia  kalendrowana  techniczna  z  uplastycznionego  polichlorku 

winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

23. Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dnia 26.11.1990 r.  w sprawie warunków technicznych, 
jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki  z dnia 17 lipca 1974 r.  w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r

                                                       Opracował :
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