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SST-1  -  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej dla boiska sportowego we wsi Krępna.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST.
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- wymiana tablicy rozdzielczej w budynku klubu sportowego,
- szafka gniazd wtyczkowych,
- pomiary kontrolne instalacji.

2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano
w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są:
- tablica rozdzielcza
- aparatura zabezpieczająca
- osprzęt elektroinstalacyjny
- szafka gniazd wtyczkowych

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 3.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu przystosowanego do montaŜu instalacji elektrycznych oraz
drobnego sprzętu budowlanego. Do mocowania elementów jak i wykonywania wszelkiego rodzaju
przepustów przez ściany lub stropy stosować wiertarki lub młoty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 4.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.
Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Wszystkie przewody przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodować
nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały zapakowane. Stosować zalecenia
i wymagania producenta odnośnie transportu kabli i przewodów. Kable i przewody w zwojach nie mogą
być rzucane i przeciągane po podłoŜu, lecz muszą być przenoszone. Transport przewodów
przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia izolacji Ŝył miedzianych. Osprzęt
elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemoŜliwić wzajemne ich
przesuwanie się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych
opakowaniach. NaleŜy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku
opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić Ŝadnych
element. w szczególności naleŜy zwrócić uwagę na transport opraw wyposaŜonych w elementy szklane
tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń.
Tablice elektryczne transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów
obudowy. Elementy słuŜące do montaŜu (uchwyty, montaŜowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.)
przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.
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5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt. 5.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Instalacje wykonywane w rurach i listwach  instalacyjnych

- Trasowanie :
Wykonać uwzględniając konstrukcję budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami; Trasa
powinna być prosta w liniach poziomych i pionowych.

- Kucie bruzd :
Bruzdy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur
w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna umoŜliwić odstęp między rurami 5mm.

- Układanie rur :
Rury układać 1-no warstwowo. Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję
Rury w podłodze mogą być układane w warstwie wyrównawczej podłogi  tak aby nie były naraŜane na
napręŜenia mechaniczne.

- Wciąganie przewodów do rur :
Do ułoŜonych rur po ich pokryciu warstwą tynku naleŜy wciągać przewody przy uŜyciu spręŜyny
instalacyjnej.

5.2.2. Instalacje podtynkowe.
Trasowanie i kucie bruzd wykonywać jw.
Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w
przepustach rurowych.
Puszki osadzać na ścianach (przed tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych  w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować tak aby styk ten występował u
góry.
Gniazda wtyczkowe naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia.
Instalacje wtynkowe  wykonywać przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny
być łagodne. Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek w odstępach około 50cm.
Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które będą łączone w puszce.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych.
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń Ŝył. Końce przewodów miedzianych
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez
nałoŜenie tulejek izolacyjnych).
NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów
1-no fazowych.

5.2.3. MontaŜ aparatów i odbiorników.
Aparaty i odbiorniki naleŜy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją  lub DTR wytwórcy.
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Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane aby nie przenosiły napręŜeń.
śyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia
z zaciskiem.
Długość Ŝył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umoŜliwiać przyłączenie ich do
dowolnego zacisku.
Na Ŝyły naleŜy nałoŜyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami
zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się pod własnym cięŜarem.

6. Kontrola jako ści robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 6.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji
elektrycznej z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych
materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposobu ich wbudowania.
W zaleŜności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:
Tablica rozdzielcza TR
NaleŜy sprawdzić poprawność wykonania tablicy rozdzielczej wraz z podłączeniem poszczególnych
obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część zewnętrzna tablicy rozdzielczej
z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu prac związanych z montaŜem
instalacji elektrycznej naleŜy wykonać pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności
zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania.
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
NaleŜy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montaŜu opraw oświetleniowych w porównaniu do
projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość natęŜenia oświetlenia dla kaŜdego
rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montaŜu elementów jak i ich prawidłowe Dla wszystkich
obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych naleŜy wykonać pomiary zadziałania
wyłączników nadprądowych i róŜnicowo-prądowych oraz rezystancji izolacji Ŝył.
Uziemienie i połączenia wyrównawcze.
Sprawdzić rezystancję uziemienia oraz ciągłość połączeń.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak równieŜ poprawność
działania całego systemu. w szczególność sprawdzić naleŜy dobór i selektywność działania
poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów.

9. Podstawa płatno ści .
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 9.
9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności.
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania
instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczeni e miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie, demontaŜ likwidowanej instalacji, montaŜ zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie
materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w naleŜytym stanie, wykonanie badań
i pomiarów kontrolnych.



5 / 11

10. Przepisy zwi ązane
Uwzględniono następujące normy:
PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.
PN-IEC 60364-4-443 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk.
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń.
Wymagania.
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.
PN-IEC –IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego
i łączenia
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC 60364-5-56 – Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje elektryczne
bezpieczeństwa
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych.
Instrukcje montaŜowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych.
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SST-2  -  Instalowanie urz ądzeń oświetlenia zewn ętrznego

CPV 45316100-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego treningowego we wsi Krępna.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do oświetlenia zewnętrznego zgodnie z
projektem BPK 1317E/10.
1.4. Określenia podstawowe
1 Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m.
2 Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
3 Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną.
4 Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.
5 Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu lub szafy
oświetleniowej w pozycji pracy.
6 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.1.1. Piasek
Piasek stosowany na podsypkę przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.2. Folia
Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-
68/6353-03 .
2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod projektowane słupy oświetleniowe naleŜy zastosować fundamenty prefabrykowane typu B-40.
Składowanie fundamentów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu,
na przekładkach z drewna sosnowego.
2.2.2. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe pod jezdnią i wjazdami naleŜy wykonywać z rur  SRS Ř 110mm. Na skrzyŜowaniach z
innymi instalacjami stosować rury DVK 63 mm.
Rury uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie
obciąŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.3. Kable
Linie kablowe zasilające projektowane słupy naleŜy wykonać kablem YKY 5x1,5 mm2.
Do podłączenia opraw naleŜy zastosować przewody YKY 2x1,5 mm2 biegnące w wysięgnikach i słupach.
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami



7 / 11

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.4.Źródła światła i oprawy
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw metalo-halogenowych 100W. Oprawy muszą
być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV, dwukomorowe o szczelności
IP 65 – komory lampowej oraz IP 43 – komory sprzętowej. Zródła światła o skuteczności świetlnej  130
lm/W.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ -5oC i
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.
2.5. Słupy o świetleniowe
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.. Dokumentacja
przewiduje zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych dł. 10 m.
Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla
II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania
wysięgnika rurowego i osłony stoŜkowej.
W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami.
Wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zaleŜnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery
lub pięć zacisków do podłączenia dwóch Ŝył kabla o przekroju do 50 mm2.
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłoŜu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.6. Wysi ęgniki
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu. Wysięgniki powinny być
dostosowane do opraw i słupów.
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.
2.7. Kapturek osłonowy
Kapturek osłonowy naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i
słupa oświetleniowego.
2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Tabliczka powinna posiadać podstawę bezpiecznikową 25 A oraz cztery lub pięć zacisków
przystosowanych do podłączenia dwóch Ŝył kabla o przekroju do 50 mm2.
2.9.świr  na podsypk ę
świr na podsypkę pod prefabrykowane fundamenty powinien być klasy co najmniej III.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.1. Sprzęt do wykonania o świetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się moŜliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
• Ŝurawia samochodowego,
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Transport materiałów i elementów o świetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się moŜliwością korzystania z
następujących środków transportu:
• samochodu skrzyniowego,
• przyczepy dłuŜycowej,
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
• samochodu dostawczego,
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
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przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Wykopy pod fundamenty słupów 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 zaleŜności od głębokości wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie
wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-
06050.

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.

Zasypanie fundamentu i kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np.
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie
spowodować uszkodzeń fundamentu i  kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplantować w
pobliŜu.
5.2. Monta Ŝ słupów
Słupy naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i ustawionym fundamencie.
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać według dokumentacji projektowej.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa.
Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.
5.3. Monta Ŝ wysi ęgników
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem.
Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w
nagwintowanych otworach.

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym
cięŜarowi oprawy.

Połączenia wysięgnika ze słupem naleŜy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy
kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, naleŜy wypełnić kitem miniowym.

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.
NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do
powierzchni oświetlanej jezdni.
5.4. Monta Ŝ opraw
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).

Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów YDY 2x2,5 mm2 zasilających do
słupów i wysięgników.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po dwa przewody. Oprawy
naleŜy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy.

Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
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5.5. Układanie kabli
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie kabli powinno
być zgodne z normą PN-76/E-05125.
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,
rozciąganie itp.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0oC.
Kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być
moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica.

Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na głębokości 0,6 m z dokładnością  5 cm na
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Pod wjazdami kable układać w rurach na głębokości 1,0
m.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.

Przy skrzyŜowaniu z drogami, kabel naleŜy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny
być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscu przejścia kabla pod jezdnia naleŜy wykonać przepust z rury Arot SRS Ř 110 mm.
Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca się przy słupach pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla
induktorem o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 20
Momów/m.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Po zasypaniu fundamentów i kabli naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości.

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
6.3. Latarnie i słupy o świetleniowe
Elementy latarń i słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01.

Latarnie i słupy oświetleniowe, po ich montaŜu, 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, masztów, wysięgników i opraw,
• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary:
• głębokości zakopania kabla,
• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
• odległości folii ochronnej od kabla,
• rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla.

Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i
ciągłości Ŝył kabla, które naleŜy wykonywać dla kaŜdego odcinka kabla.

Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla słupów i latarni jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykopy pod fundamenty i kable,
• ustawienie fundamentów,
• ułoŜenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
• wykonanie uziomów taśmowych.
8.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w
punkcie 8.5 SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”:
• geodezyjną dokumentację powykonawczą,
• protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony

przeciwporaŜeniowej.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena budowy 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów obejmuje odpowiednio:
• wyznaczenie robót w terenie,
• dostarczenie materiałów,
• wykopy pod fundamenty i kable,
• wykonanie fundamentów,
• zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
• montaŜ słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporaŜeniowej,
• układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
• montaŜ przewodów,
• podłączenie zasilania,
• sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natęŜenia oświetlenia,
• naprawa chodnika po robotach kablowych,
• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
• konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.
9.2. Projektowana ilo ść  jednostek obmiarowych
Szczegółowa ilość projektowanych jednostek obmiarowych została podana w dokumentacji projektowej
oraz przedmiarze robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań

przy odbiorze
2. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych
3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
4. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
5. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

6.
PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne.

Wymagania i badania

7.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

suspensyjnego
8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka



11 / 11

9. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

12.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych
10.2. Inne dokumenty
13. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.
(Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

16. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U.
Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

17. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.


