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WSTĘP 
 

 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru   robot: 
„Budowa 2 linii kablowych SN 15kV  relacji  GPZ Rzeszów  Zaczernie  - rozdzielnia 
główna RG PPNT Jasionka  - zasilanie rezerwowe 
  

 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku 
do projektu technicznego. 

Wykonawstwo robót  powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji           
i ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach   
       wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych 
- uwzględniać wymagania  Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie  
- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii  
- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie linii kablowych  kompletnych , w pełni sprawnych    

             i spełniających  wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

            Oznacza to, Ŝe wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie 

             kabli ,  w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach  

           Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne.  
 
 Zakres robót ujęty ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują: 
2  linia kablowe  SN 15kV GPZ Rzeszów  Zaczernie  - rozdzielnia główna RG PPNT 
Jasionka  -  zasilanie rezerwowe    

            Trasa /długość – 2 x  5720/6120m 
 

1.4. Określenia podstawowe   
  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i  „Przepisami    
            Budowy Urządzeń  Elektroenergetycznych”  

1.4.1. Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie  
             wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych  połączonych równolegle,  
             łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych  
             urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
1.4.2.Trasa kablowa- pas terenu w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych 
1.4.3.Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia , rozgałęzienia  
          lub zakończenia kabli 
 1.4.4.Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia została 
zbudowana 
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1.4.5. Osłona kablowa – Konstrukcja  przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniem spowodowanym działaniem czynników zewnętrznych. RozróŜnia się 
następujące rodzaje osłon: 
a) przykrycie – osłona ułoŜona nad kablem 
b) przegroda- osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla , oddzielająca go od sąsiedniego kabla 

lub innych urządzeń 
c) osłona otaczająca – osłona wokół kabla dzialona lub nie dzielona np. rura 
d) osłona otwarta – osłona kabla  z jednej, dwóch lub trzech stron. 

1.4.6. skrzyŜowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego 

1.4.7. zbliŜenie – Miejsce na trasie linii kablowej w którym odległość pozioma  
między linią kablową  przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego         
innej linii kablowej lub innego urządzeniapodziemnego 

1.4.8. przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i działaniu łuku 
elektrycznego 

1.4.9. dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa – ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych 

1.4.10. Pomieszczenie kablowe – pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułoŜenia 
kabli w celu ich rozprowadzenia do urządzeń elektrycznych 

1.4.11. Kanał kablowy  - kanał w stropie lub podłodze lub w ziemi przykryty płytami 
zdejmowanymi , przeznaczonymi do układania w nim kabli nie przystosowany do 
poruszania się obsługi w jego wnętrzu 

 
1.5.Wspólny słownik zamówień  
 
45111200 – 0 - Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

            45231400 - 9 - Roboty budowlane w zakresie  budowy linii energetycznych 
 

          2.Materiały  
 
           Materiałami stosowanymi przy wykonawstwie robót według niniejszej specyfikacji są: 

- 2.1. Kabel energetyczny 3 x XRUHAKXs 1 x 240mm2   15kV  iz. 20kV  
- 2.2. folia  kablowa kolor  czerwony 
- 2.3. Dla prowadzenia kabli pod jezdnią i przy zbliŜeniach z innymi urządzeniami 

podziemnymi naleŜy stosować przepusty z rur PCV ( AROTA ) grubościenne z materiałów 
niepalnych wytrzymałych na działanie łuku elektrycznego,  DVK i SRS, dla podwiertów   
DVKt  

- 2.4.mufy kablowe  
- 2.5 głowice kablowe wnętrzowe  
- 2.6 cegła do przykrycia  na terenach zmeliorowanych 

- Materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej 
specyfikacji. MoŜliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak 
w tym przypadku wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne 
muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać 
uzgodniona na piśmie z przedstawicielem inwestora i z zespołem projektowym 
3.Sprzęt 

      3.1.Wykonawca jest zobowiązany do  uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje  
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      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  w miejscu tych robót  
     jak  teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu, załadunku  
     jak i wyładunku materiałów sprzętu, itp. 
     Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika  Projektu. 
     3.2.Przy robotach ziemnych w pobliŜu istniejących  urządzeń podziemnych prace naleŜy  
      wykonywać ręcznie. 
    4. Transport 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
     nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
     Na środkach transportu  przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone  przed 
     ich przemieszczaniem i układane  zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
     wytwórcę.  
      Wykonawca  przystępujący do budowy linii kablowych powinien się wykazać moŜliwością  
     korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego 
- samochodu dostawczego 
- samochodu samowyładowawczego 
- ciągnika  kołowego   
- koparka podsiębierna 
- wyciągnik do urobku 
- spycharka 
    5. Wymagania dotyczące wykonywania robót. 
    5.1.Ogólne warunki  wykonania  robót  podano  w ST „Wymagania ogólne” 
    5.2. Roboty przygotowawcze 
    Do robót przygotowawczych naleŜą pomiary geodezyjne. 
    Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w  
    Terenie za pomocą kołków osiowych., kołków świadków i kołków krawędziowych. 
    Wszystkie pomiary geodezyjne powinny być ujęte w dzienniku budowy. 
     Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
     Do robót przygotowawczych naleŜą  uzgodnienia  terminu na wejście w teren  
     z właścicielami i uŜytkownikami  parcel. 
     W przypadku  przekroczenia dróg  gminnych,  powiatowych,  drogi wojewódzkiej naleŜy  
     spełnić warunki zawarte w  decyzjach i wystąpić o wydanie decyzji na zajęcie pasa 
     drogowego. 
     NaleŜy szczegółowo ustalić harmonogram robót ze słuŜbami technicznymi Lotniska  
     Jasionka, celem ułoŜenia kabli przez teren Lotniska i wykonanie podwiertów  
     kontrolowanych. 

          5.3. Szczegóły techniczne układania kabli 
          Wyprowadzenia kabli z terenu GPZ  - Rzeszów - Zaczernie  
 2  kable zostaną prowadzone zostanie do granic działki GPZ jak na rys . nr 1, na skrzyŜowaniach       
z  wjazdami ułoŜyć   przepusty z rur AROTA fi 160, typ SRS. 
Kable te układać we wspólnym rowie kablowym  jak na rys nr 1 i na rys. nr 2,  do miejsca  
oznaczonego na planie z  wystąpieniem sieci drenarskiej. 
Na odcinku do wystąpienia sieci drenarskiej kable układać we  rowie  kablowym na głębokości 
0,9m na 10 cm warstwie piasku, po ułoŜeniu  ponownie przysypany 10cm warstwą piasku, folią 
koloru czerwonego i zasypany ziemią. 
Od wystąpienia na trasie sieci drenarskiej, kable układać zgodnie z warunkami podanymi przez  
Podkarpacki Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych  - pismo  IRz 505 /572/07 z dnia 06.11.07. 
Przed realizacją  robót kablowych na trasie przebiegu kabli ciągi drenarskiej naleŜy  
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zabezpieczyć przed zamuleniem, a następnie dokonać naprawy układając ciągi drenarskie na 
korytkach drewnianych wykonanych z desek grub. 32mm i szerokości 120mm, ułoŜonych na 
podsypce z pisku i zakotwionych w gruncie rodzimym. Kabel na terenie drenowanym naleŜy 
układać na głębokości 1.3m minimum. SkrzyŜowania kabli ze zbieraczami i sączkami  wykonać   
w  rurach ochronnych DVK fi 160  o dł. 4m. 
Na terenie drenowanym kabel na całej długości przykryć cegłą. 
Naprawę sieci drenarskiej wykonać pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych    
w Rzeszowie z/s w Trzebownisku. 
Po wyprowadzeniu kabli z działki nr 2814 skrzyŜować kable z drogą gminną dz. nr 2769. 
SkrzyŜowanie wykonać w rurach układanych  warstwowo 
Następnie kabel wprowadzić na działkę nr 2768/19, na której kończą się tereny drenowane, więc po 
stwierdzeniu braku drenaŜu kabel układać na głębokości 0.9m i nie przykrywać cegłą SkrzyŜowanie 
z rowem melioracyjnym C-4, dz, nr 2767, wykonać podwiertem kontrolowanym. nie naruszając 
dna rowu. 
Kable prowadzić dalej przez działkę nr 2766, i ponownie przekroczyć rów melioracyjny C-4 
podwiertem kontrolowanym. nie naruszając dna rowu i wejść w działkę 2768/9.”  
Wiązką 2 kabli   przekroczona jest droga powiatowa 2723 podwiertem kontrolowanym, 
Kable te wprowadzone są w działkę 753/3 obr Nowa Wieś i z tej działki nastąpi przekroczenie 
potoku Czarna, dz. nr 327/4, Obr Nowa Wieś. Przekroczenie potoku wykonać podwiertem 
kontrolowanym., wejście na działkę  nr 1954 obr Zaczernie 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia  robót związanych z przekroczeniem potoku Czarna 
naleŜy powiadomić Podkarpacki Zarząd  Melioracji i Urz ądzeń Wodnych  w Rzeszowie ul. 
Hetmańska 9. 
Na przekroczenie potoku Czarna uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 
Następnie  kable prowadzone są przez działki: 1954, 1953/2, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3,  
1955/1, 1956.  
Ze szczegółowymi uzgodnieniami wyprzedzającymi wykonanie robót wykonywać roboty 
kablowe na działkach Państwa Agaty i  Sławomira Waltoś, Pani Genowefy Burdaś, Państwa 
Mytych  i Rybków. 
  
Przekroczenie drogi powiatowej dz. nr 1635/2, podwiertem kontrolowanym  
na działkę nr 1005/2.  Trasa kabli prowadzi  dalej przez działki nr 996/3,   
 996/2, 996/1, 1/8  obr Zaczernie. 
  
Na działce nr 996/3 nastąpi skrzyŜowanie  z istniejącym  gazociągiem wysokopręŜnym. 
SkrzyŜowanie to wykonać  podwiertem kontrolowanym. 
Odbiór rury osłonowej  zgłosić do Placówki Terenowej GAZ – SYSTEM Rzeszów ul. 
Okulickiego 14. 
Przekroczenie działki nr 996/2 – projektowana autostrada A-4,  wykonać podwiertem 
kontrolowanym na całej długości działki. Zgodnie z wytycznymi biura  Transprojekt  W-wa  
projektującego autostradę A-4, wykonać naleŜy  przepust dodatkowy rezerwowy. równieŜ 
podwiertem kontrolowanym. 
Przejście to uzgodniono obustronnie  z  Transprojekt. na etapie wykonywania projektu 
autostrady. Przekroczenie to nastąpi w km. 577+263,65 autostrady  A-4. 
Kabel do R G  PPNT  Tajęcina naleŜy układać dalej poprzez działki w Jasionce,  działki nr: 
1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131,  1867/118, ( droga wojewódzka – odrębne pozwolenie na 
budowę – wydawane przez  Wojewodę Rzeszowskiego )  1867/125  obr Jasionka oraz dz. nr  425/5 
obr  Tajęcina. 
Prowadzenie kabla na terenie Lotniska Rzeszów Jasionka 
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Na terenie Lotniska Jasionka kable  krzyŜują  pas startowy  Lotniska,   przekroczenie wykonać 
podwiertem kontrolowanym  pod  pasem startowym i infrastrukturą. 
Ponadto zaprojektowano dodatkowo rurę osłonową  na kablach  w miejscu na projektowaną drogę 
kołowania  zgodnie z wytycznymi słuŜb technicznych Lotniska Rzeszów Jasionka.     
Wszelkie skrzyŜowania z urządzeniami podziemnymi wykonać w przepustach z rury Arota fi 160 
DVT. Pod przyszłą drogą kołowania ułoŜyć przepust z rury SRS fi 160. 
Pod drogą wewnętrzną przekroczenie kablami wykonać równieŜ podwiertem kontrolowanym 
Roboty na terenie Lotniska wykonywać ze ściśle uzgodnionym harmonogramem ze słuŜbami 
technicznymi. Lotniska Rzeszów Jasionka.  
Następnie po przeprowadzeniu kabli z terenu Lotniska następuje przekroczenie drogi wojewódzkiej 
nr 877 w km 2+ 800 
Przekroczenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej  wykonać podwiertem kontrolowanym 
zgodnie z decyzją  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  
Kable  po przekroczeniu drogi  ułoŜyć w działce nr 1867/125,  od strony północnej  
pasa sieci sanitarnych aktualnie wykonywanych.. 
Na terenie rozdzielni 15kV  RG  PPNT Tajęcina kabel wprowadzić w  pola  rezerwowe nr 8 
i  pole rezerwowe nr 11. Obydwa pola liniowe w rozdzielni RG  są kompletnie wyposaŜone. 
 
5.4.Szczegóły techniczne wykonywania podwiertów kontrolowanych. 
Zastosowanie podwiertu sterowanego redukuje do minimum ingerencję w istniejące środowisko, 
unika naruszeń brzegów potoku  i dna, nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni przez którą 
prowadzone jest wiercenie.  
Kabel pod dnem rzeki, drogi , potoku,  chronić rurą DVK-T fi 160 ( system wodoszczelny ). 
 Podczas projektowania podwiertu naleŜy  określić   punkty oraz kąty wejścia i wyjścia, głębokość 
posadowienia rur i promień krzywizn. 
Kąt pod którym wprowadzana jest  w grunt głowica wiercąca przyjmuje się 20-25stopni. Do 
ustawienia wiertnicy na stanowisku roboczym potrzebny jest teren długości 5m i szerokości  
2m.UmoŜliwia to wprowadzenie rury do otworu podczas przeciągania. 
Po wykonaniu otworu pilotaŜowego po osiągnięciu punktu końcowego przewiertu głowica 
wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce zamontowany zostaje rozwiertak .Operację 
rozwiercania prowadzi się aŜ do uzyskania wymaganej średnicy otworu fi 160  ( średnica rury )         
+ 20%. 
Szczegóły wykonania podwiertów pokazano  na przekrojach poprzecznych. 
Wykonanie przekroczeń  winna wykonać firma specjalistyczna. 
 
 5.5.SkrzyŜowania  i zbliŜenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi   
Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 90 stopni w 
miarę moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia. KaŜdy z krzyŜujących się 
kabli energetycznych ułoŜony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed  
uszkodzeniami w miejscu skrzyŜowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyŜowania. Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami  podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami. 

 
Tablica1. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułoŜonych w gruncie od innych urządzeń 
podziemnych. 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm Rodzaj urzadzenia 
podziemnego Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma przy zbliŜeniu 

Rurociągi wodociągowe, 
ściekowe , cieplne , gazowe z 
gazami palnymi o ciśnieniu do 

801) przy średnicy rurociągu do 
250mm i 150mm2) 

50 
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0,5 at 
Rurociągi z cieczami palnymi Przy średnicy 100 
Rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu wyŜszym niŜ 0,5 at  
nie przekraczającym 4 at 

Większej niŜ 250mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu wyŜszym niŜ 4 at 

BN-71/8976-31[17] 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 
Części podziemne linii 
napowietrznych (ustój podpora 
odciązka) 

- 80 

Ściany budynków i inne 
budowle np. tunele, kanały 

- 50 

Urządzenia ochrony budowli 
od wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury  
     ochronnej 
2 dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
 
SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli z drogami. 
 
 Kable powinny się krzyŜować z drogami pod kątem 90º i w miarę moŜliwości w jej 
najwęŜszym miejscu. 
 Przy ułoŜeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych 
mechanicznych miejscach skrzyŜowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom 
zawartym w tablicy 2 
 
Tablica 2. Długości przepustów kablowych przy skrzyŜowaniu z drogami i rurociągami. 

Rodzaj krzyŜowanego obiektu Długość przepustu na skrzyŜowaniu  
Rurociąg Srednica rurociągu z dodaniem po 50cm z 

kaŜdej strony 
Droga o przekroju ulicznym z krawęŜnikami Szerokość jezdni z krawęŜnikami z dodaniem 

po 50 cm z kaŜdej strony 
 
    5.6. Zasypywanie wykopu 

     Zasypanie  rowu składa się z dwu warstw : 
- warstwy ochronnej kabla  - obsypki  piaskiem 
- warstwy wypełniającej  do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 
- wykonanie zasypki naleŜy przeprowadzić natychmiast po odbiorze.    

 
      6. Kontrola jakości robót   
    Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych  robót przy    
     budowie  linii kablowej  SN 15kV   
     Urządzenia  i kable elektryczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo  

jakości wydane przez producenta. 
     Kontrola i badania w trakcie robót- przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien   
     powiadomić  Inwestora o terminie i rodzaju badania. 
     Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji   
    InŜyniera. 
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    7.Obmiar robót  , wymagania  

Jednostką obmiaru robót jest 1m układanego kabla. Przedmiar robót został opracowany na  
podstawie katalogów  KNR 

 
8. Odbiór robót  
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty : - wykopy rowów 
8.2.Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać według zasad podanych w ST . 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:   
a) dokumentację powykonawczą 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 
c) protokoły z dokonanych pomiarów 
d) protokół odbioru przez  Inwestora 
e) protokół odbioru przez   RZE Dystrybucja 
f) Dziennik Budowy i księgi obmiaru 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

       
     Dokumenty powyŜsze mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy,  
     w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści. 

Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części  całości 
projektowanej sieci  musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora oraz zespół 
projektowy. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów robót, które ulegają zakryciu.       
W przypadku niezadowalającej jakości robót lub uŜytych materiałów wykonawca będzie musiał 
wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

   

     9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
                       normy 
 

- PN-E-01002  ( 1997 )   - Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody .  
- Norma N-SEP –E-004  - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                               Projektowanie i budowa SEP 2003r 

                  -    PN-76/E-05125 –   Elektroenergetyczne linie kablowe.  Projektowanie i budowa. 
- PN-80/C-89205   - Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu 
- PN 74/E-06401    - Elektroenergetyczne linie kablowe .Osprzęt do kabli o napięciu  
                                     znamionowym do 60kV.Ogólne wymagania i badania 
- PN-E-90410 (1994) -  Kable elektroenergetyczne  o   izolacji z  polietylenu    
                                          usieciowanego   na napięcie znamionowe nie przekraczające   
                                          18/30kV. Ogólne wymagania  i badania 
- PN-E-90411 (1994) -  Kable elektroenergetyczne  o   izolacji z  polietylenu    
                                          usieciowanego   na napięcie znamionowe  od 3.6/6   
                                          do 18/30kV. 

BN-64/6791-02  -   Cegła budowlana pełna 
                        BN -68/6353-03  -  Folia kalandrowana techniczna z plastycznego polichlorku  
                                                         winylu 
                        BN-87/6774-04   - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek 
                        BN- 71 /8976- 31- Odległości poziome gazociągów  wysokiego ciśnienia od  
                                                       obiektów  terenowych 
                        BN- 73/3725-16  - Znakowanie kabli przewodów i Ŝył  
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                        BN-74/ 3223-17  - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe 
                        BN-72 /8932-01  - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne  
 
                        inne dokumenty 
                   -     Przepisy Budowy Urządzeń elektrycznych.PBUE wyd. 1997r 
                   -     Rozporządzenie Min. Bud. i  Przemysłu Materiałów Bud.w sprawie  
                        bezpieczeństwa  i higieny pracy  przy wykonywaniu robót budowlano  
                        montaŜowych i rozbiórkowych  Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 2000r. 
Poz.214) wraz z późn. zmianami. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. 
zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Katalogi i dane techniczne producentów kabli  
- Katalogi i dane techniczne producentów osprzętu kabli  
- Zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektryczny 
Dz.B.nr 7/1974 ( uniewaŜnione ) 

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych 
tom V, Instalacje Elektryczne 

- Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze, 
PTPiREE Poznań 1999r 

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 
2007. 

-  
  Uwagi końcowe 

- Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty i odpowiadać 
polskim normom 

- Całość winna być wykonywana zgodnie z PBUE i z obowiązującymi PNE. 
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                      SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 
  WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
 
 
  Nazwa zadania:  Budowa 2 linii kablowych  SN 15kV   
                                                    GPZ Rzeszów Zaczernie - Rozdzielnia  RG   
                                                    PPNT Jasionka – ZASILANIE REZERWOWE 
 
             Wspólny słownik zamówień: 
                         45111200 - 0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
                   i roboty ziemne  
                         45231400 - 9     Roboty budowlane w zakresie  budowy linii  
         energetycznych 
   
  Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
          35-959 Rzeszów,  ul. Szopena 51 
                                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rzeszów,   styczeń   2008r 
 
                   inŜ. Krystyna Szalwa 


