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Wstęp 

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
standardu i jakości wykonania robót oraz odbioru oświetlenia drogowego ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy. 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych z Projekcie 
Budowlanym „Rozbudowa oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od              ul. 

Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy” 

 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy realizacji i odbiorze robót 

będących przedmiotami: 
1. Wymiana złącza kablowego ZK3a na skrzynkę kablową SK6 

2. Wymiana istniejących złączy pomiarowych na złącza kablowo – pomiarowe typu               

ZK1-1Pp – dla obwodu Różopole i ZK1-1P dla obwodu Zimowisko  
3. Montaż projektowanej szafy zasilająco-sterującej oświetlenia drogowego SO 

4. Wymiana przyłączy kablowych nn 0,4 kV  

5. Linie kablowe oświetlenia drogowego 

- obwód nr 1 – YKY 5x16mm2 długość 643mb z 14 słupami oświetleniowymi                            
(21 opraw oświetleniowych)   

- obwód nr 2 – YKY 5x16mm2 długość 400mb z 9 słupami oświetleniowymi                          

(10 opraw oświetleniowych)   
 

1.4 KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót 
będących przedmiotami następujących specyfikacji: 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 452000000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części 

  45231400-9 Roboty w zakresie linii energetycznych 

 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.5.1 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  

1.5.2 Określenia podstawowe użyte w SST wymienione poniżej należy rozumieć następująco: 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt,     

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 
i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
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Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy – wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Projektem 

Budowlanym (PB) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno – użytkowych. 

Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 10m. 
Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 

szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w 
układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, 

łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna – urządzenie napowietrzne przeznaczone do 

przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 

wsporczych i osprzętu. 

Przęsło – część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń. 

Skrzyżowanie – 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. 

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie tworzący elektryczne 

połączenie przewodzące z tym gruntem. 
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Całkowita rezystancja uziemienia – rezystancja między głównym zaciskiem uziemienia a 

ziemią. 

Przewód ochronno-neutralny (PEN) – uziemiony przewód spełniający jednocześnie funkcję 
przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. 

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z 

uziomem. 
Przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki 

ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących 

części - dostępnej przewodzącej obcej głównej szyny (zacisku) uziemiającej lub uziomu. 

 
 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, OST, 
SST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

 
 1.6.1. ZAKRES ROBÓT 

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, OST i 

ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 

dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje 
obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 

wymaganych przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.6.2. OCHRONA I UTRZYMANIE  ROBÓT 

 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

1.6.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PB i SST 

 
Projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać 

błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne z PB  i SST. Dane 

określone w PB i w SST 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.  
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W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

1.7. PROJEKT BUDOWLANY 

 

„Projekt Budowlany" obejmuje:  

- Projekt budowlany  
- Przedmiar robót elektrycznych  

- Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót  

 

1.8. TEREN BUDOWY 

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 
Wykonawca dostarczy lnwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 

przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót)  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data 

i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 

wydany)  
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 

rejestracyjnego, dane kierowcy)  

- inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania 
placu budowy inwestor przekaże dziennik 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).  
 

1.8.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z lnspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora Nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w 
miarę potrzeb podświetlanych. lnspektor Nadzoru lnwestorskiego określi niezbędny sposób 

ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

 

1.9. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

 

1.9.1. STOSOWANIE SIĘ DO USTALEŃ PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
jest w pełni odpowiedzialny za ich przygotowanie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw Patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie 

ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  
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1.9.2. 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 uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  
 

1.9.3. 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 i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
prywatnej i społecznej, a wynikającej ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie sposobu jego działania, miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego 

używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki zniszczeń w 

środowisku naturalnym ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót obciążają Wykonawcę.  

 
1.9.4. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie.  
 

1.9.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 

uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo 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.  

 
1.9.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 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.  

2. MATERIAŁY 

2.1 AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

 
Co najmniej w przeddzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z innego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. 

 

2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inspektorskiego Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  

 

2.3 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 Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 

czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

wykonawcę do ich pierworodnego stanu.  

 

2.4 ELEMENTY GOTOWE 

2.4.1. FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE 
 

Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych 

według ustaleń dokumentacji projektowej. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i 
rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne betonu według OST, zgodnie 

z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych". 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.  
 

2.4.2. PRZEPUSTY KABLOWE 

 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z 
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polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90 mm. Rury na przepusty 

kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

 
2.4.3. KABLE 

 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN/E-90401. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV czterożyłowych o żyłach aluminiowych w 
izolacji polwinitowej. Przekrój żył (podany w PB) powinien być dobrany w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzanie kabla przez prądy robocze i 

zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3", 

odpowiadającym wymaganiom OST. 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku l, odpowiadającym 

wymaganiom SST.  

 
2.4.4. ŹRÓDŁA ŚWIATŁA I OPRAWY 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 

stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 

względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia 
przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I.  

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 

nierdzewnych.  
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C 

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%.  

 
2.4.5. SŁUPY I MASZTY OŚWIETLENIOWE 

 
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 

konkretnego obiektu. Dla oświetlenia dróg, należy stosować typowe slupy oświetleniowe stalowe, 

jednorodnie stożkowe o przekroju kołowym umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 6 mb. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej.  

Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej.  
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane 

drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki 

bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości 
zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 

mm2.  

Stalowe słupy winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. lch 

powierzchnie wewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o 
grubości min. 120µm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być malowana trzema 

warstwami farb: antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa powinna być 

koloru czarny matowy.  
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  

 

2.4.6. WYSIĘGNIKI 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub OST. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych 
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bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna 

przekraczać 8 mm.  

Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 15 stopni od poziomu, a 
ich wysięg powinien być zawarty od 0,50 m do 2,50 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do 

opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. 

Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i 
asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe.  

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i 

zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa oświetleniowego.  
 

2.4.7. TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO-ZACISKOWA 

 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

lub OST. Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz pięć 

zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.  

 
2.4.8. SZAFA OŚWIETLENIOWA 

 

Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać 
wymaganiom PN-91/E05160101, jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym o 

stopniu ochrony IP 43. Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak 

i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 230/400 V, 50 Hz. 
Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów: 

- zasilającego - dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, składającego się z 

podstaw bezpiecznikowych 200 A lub łącznika ręcznego 200 A 

- odbiorczego składającego się z min. 3 pól odpływowych, wyposażonego w gniazda bezpiecznikowę 
25 A i jednofazowe styczniki 16 A, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. Do 

podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające 

przykręcenie żył o przekroju do 70mm2 bez używania końcówek kablowych,  
- sterowniczego - realizującego wymagania sterowania oświetleniem zawarte w dokumentacji 

projektowej. 

Ponadto szafa oświetleniowa powinna umożliwiać wyłączanie części oświetlenia oraz pracę ze 
sterowaniem zdalnym i miejscowym. 

Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym 

pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

3. SPRZĘT 

3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

możliwością korzystanie z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:  
- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,  

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ø70 cm,  
- spawarki transformatorowej do 500 A,  

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h  

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ø15 cm, 
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

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 PB i OST. W Przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i 

OST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
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dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami jego użytkowania. 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 inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, zostaną przez inspektora inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 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.  

 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego,  

- przyczepy dłużycowej,  

- żurawia samochodowego,  

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,  
- samochodu dostawczego, przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanie robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami OST, PZJ oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora 

należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.  
 

5.2. WYKOPY POD FUNDAMENTY I KABLE 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
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ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się ręczne 

wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych. 

Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu 
wiertnicy na podwoziu samochodowym.  

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu. 
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 

rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 
darniny korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 

zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić min. 0,95. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 
należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w OST lub przez inżyniera.  

 

5.3. MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  

 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
lub zagęszczonego żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzone jest 

płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w 

planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.  

 

5.4. MONTAŻ SŁUPÓW  

 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane 

fundamenty. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według 
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa 

niż 0,001 wysokości słupa. 

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego 
braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm 

od powierzchni chodnika lub gruntu.  

 

5.5. MONTAŻ WYSIĘGNIKÓW  

 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 

balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części 
słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się 

w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub 

ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem 

osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, 
należy wypełnić kitem miniowym.  
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Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ±2 stopnie do osi 

jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Należy dążyć, aby części ukośne 

wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.  

5.6. MONTAŻ OPRAW  

 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.  

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu 

przewodów zasilających do słupów wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji 

wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. Ilość przewodów 
zależna jest od ilości opraw.  

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy 

należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, 

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.  

 

5.7. UKŁADANIE KABLI  

 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie 

kabli powinno być zgodne z zapisami zawartymi w PB i SST.  
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 

0°C.  
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.  

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,6 m z dokładnością  ± 5 cm na 

warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 

20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 

wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 
przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.  

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 

kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza 
niż 20 MΩ/m. 

 

5.8. MONTAŻ SZAFY OŚWIETLENIOWEJ  

 
Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez 

producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i 

kolejności wykonywanych robót, a mianowicie:  

- wykopów pod fundament, 
- montaż fundamentu, 

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.  
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5.9. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ  

 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej winno być 
wykonane jako szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C (dawne zerowanie) lub TT (dawne 

uziemienie ochronne). Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci 

zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład 
energetyczny.  

 

5.9.1. OCHRONA W SIECI TN-C 

 
Ochrona w sieci TN-C polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym 

przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach 

zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego 

odgałęzienia o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może 

przekraczać 5 omów. 

Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych miedziowanych ø 20 
mm, nie krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami 

zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć przewodami 

uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.  
 

5.9.2. OCHRONA W SIECI TT 

 

Ochrona w sieci TT polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w 
sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Zaleca się 

wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę 

ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, masztów i szafy 
oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków 

probierczych. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Bednarka 

w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,7 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, 

żwiru i gruzu. Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać 
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przewody te powinny być chronione 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, OST oraz poleceniami i 
ustaleniami inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

część ogólną opisującą:  
- organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne;  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem; 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

    15 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  

6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w OST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z PB.  

 

6.1.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami OST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 

Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.  

 

6.1.4. 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 OST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału 
dostarczonego na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanymi 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.  

 

6.2. DOKUMENTY BUDOWY 

6.2.1. DZIENNIK BUDOWY 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane 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 technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika 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; 

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i 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 zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania; 
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- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegającym zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB;  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót;  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót;  

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem osoby 

prowadzącej;  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem osoby prowadzącej, inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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 

 

6.2.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

 

Atesty materiałów i orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
 

6.2.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- decyzja pozwolenia na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  
- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi inne umowy cywilnoprawne bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
 

6.3. WYKOPY POD FUNDAMENTY I KABLE 

 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

 

6.4. FUNDAMENTY 

 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne 

posadowienia.  
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6.5. LATARNIE OŚWIETLENIOWE 

 

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Latarnie oświetleniowe, po 

ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 

zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.  

 

6.6. LINIA KABLOWA 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  

- odległości folii ochronnej od kabla, 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

 Pomiary głębokości zakopania kabla należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, 
za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego 

odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie 

nadmiaru ziemi. 
 

6.7. SPRWDZNEIE CIĄGŁOŚCI ŻYŁ  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są 

oznaczone identycznie  

 

6.8. SZAFA OŚWIETLENIOWA 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają 

tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia 

narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia. 
a zwłaszcza: 

- stan pokryć antykorozyjnych,  

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 
-  jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

- jakość konstrukcji. 

 Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 

- stan powłok antykorozyjnych, 

- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,  

- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. 
 Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy.  

 

6.9. INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia i rozplanowanie gruntu.  
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Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie 

powinna być zakopana płycej niż 70 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.  
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 

wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub OST.,  

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 
stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy 

zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  

 

6.10. POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 10 godzin. Pomiary należy wykonywać 

przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, 
mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy 

księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do 

pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym 
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.  

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające 
dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 

Ponowne pomiary sprawdzające natężenia oświetlenia należy wykonać po roku eksploatacji 

sieci oświetieniowej.  
 

6.10.1. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBÓT 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagania ustalone w odpowiednich punktach OST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone.  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB i OST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.  

 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, szaf oświetleniowych, 
skrzynek kablowych jest sztuka.  

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 
Odbiór robót zanikających i ulegającym zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
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później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu podlegają:  
- wykopy pod fundamenty i kable,  

- wykonanie fundamentów i ustojów,  

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
- wykonanie uziomów taśmowych.  

 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 
Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  

 

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 Inwestora.  
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. 8.5.  
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 PB i 

OST. 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 wymaganej PB lub OST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych W umowie.  

 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego.  

8.5. DOKUMNETY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Dziennik budowy, 

- oryginał i kopię Obmiar robót, 
- projektową dokumentację powykonawcza,  

- geodezyjna dokumentację powykonawcza,  

- protokoły z dokonanych pomiarów,  

- protokoły odbioru robót zanikających,  
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- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

- protokoły odbioru robót zanikających,  

- rozliczenie materiałów z demontażu,  
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. Cena 1 m linii kablowej lub 

1 szt. latarni lub szaf oświetleniowych, złączy kablowych obejmuje odpowiednio:  

- roboty przygotowawcze oraz oznakowanie robót,  
- wyznaczenie robót w terenie,  

- dostarczenie materiałów,  

- wykopy pod fundamenty lub kable,  
- wykonanie fundamentów lub ustojów,  

- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli,  

- zagęszczenie gruntu oraz rozplanowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

- montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw,  
- montaż szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej,  

 - montaż złączy kablowych, 

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,  
- podłączenie zasilania, 

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,  

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu  
 

Cena jednostkowa wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:  

- robociznę,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,  

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną 
ostateczną. 
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10. PRZEPISY 

10.1. NORMY 

 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe  

 
PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

 

PN-IEC 60364-4-443  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
 

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 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze  

 

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  

 

PN-IEC 13201 Oświetlenie drogowe- wymagania ogólne  
 

10.2. INNE DOKUMENTY 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 

2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401). 

 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. 

U. nr 89 z 1990 r. poz. 473),  

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 

r. poz. 1126)  


