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Przebudowa drogi polegaj ca na wykonaniu o wietlenia ulicznego
w ul. Poligonowej w Poznaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

Niniejsze opracowanie zostało sporz dzone w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego.
Zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okre lenia przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z Pa stw
Członkowskich UE (Polskie Prawo zamówie publicznych – art. 227 pkt 2 w zwi zku z art. 30 ust. 4).
zawarto

KOD CPV:

opracowania:

STWiORB nr STE-01 O wietlenie drogowe

45316110-9 Instalowanie drogowego sprz tu o wietleniowego
A. Cz

1. Wst p
2. Wymagania ogólne

str.
str.

ogólna
2
5

B. Wymagania szczegółowe
Wymagania szczegółowe
1. Wst p
2. Materiały
3. Sprz t
4. Transport
5. Wykonywanie robót
6. Kontrola Jako ci
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatno ci
10. Przepisy zwi zane
11. Prace towarzysz ce

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

12
14
16
16
17
21
22
22
23
24
25
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A. Cz

1.

Ogólna

WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót elektrycznego o wietlenia drogowego wyst puj cego w opracowywanej dokumentacji
projektowej dla przebudowy ulicy Poligonowej w Poznaniu polegaj cej na budowie o wietlenia
ulicznego.
Inwestor: ZARZ D DRÓG MIEJSKICH ul. Wilczak 17 61-623 Pozna

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji oraz odbiorze robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Warunki zawarte w tej ST dotycz prowadzenia prac zwi zanych z wykonaniem elementów urz dze i
instalacji elektroenergetycznych o wietlenia drogowego i obejmuj :
1.3.1. - ustawienie i monta słupów o wietleniowych razem z monta em : opraw o wietleniowych,
ródeł wiatła, a tak e przewodów w słupie i tabliczek bezpiecznikowych
1.3.2. – uło enie kabli o wietleniowych
razem z wykonaniem wykopów przepustów kablowych ,ustawieniem oznaczników kablowych
miejsc załamania trasy kabli i mufowania, robotami ziemnymi oraz podł czeniem do tabliczek
bezpiecznikowych w słupach i odtworzeniem nawierzchni.
1.3.3. – ustawienie i monta szafki bezpiecznikowej wraz z wyposa eniem, fundamentem
poł czeniem uziomu, podł czeniem kabla o wietleniowego.
1.3.4. – wykonanie uziomu
Uło enie bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm do wykopów kablowych, z wykonaniem poł cze ze
słupami o wietleniowymi oraz wykonaniem uziomów pogr onych.
1.3.5. – wykonanie bada pomonta owych

1.4.

Informacje o terenie budowy

1.4.1

Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ce

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wszystkie te dokumenty stanowi zał cznik do umowy, a wymagania postawione cho by w jednym z
nich s dla Wykonawcy obowi zuj ce jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo e
wykorzystywa bł dów, opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomi Inspektora
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnie . Cechy materiałów i elementów budowli
musz by jednorodne i odpowiada warunkom przedstawionym w Dokumentacji projektowej. W
przypadku zastosowania przez Wykonawc elementów budowli i materiałów o gorszej jako ci i nie
spełniaj cych wła ciwych warunków okre lonych w dokumentacji , to takie materiały – elementy
budowli zostan zast pione innymi na koszt Wykonawcy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e:
dziennik budowy
dokumentacj projektow
specyfikacj techniczn
przedmiar robót
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy.
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Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu do uzgodnienia proponowan form
tre ci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w j zyku polskim.
1.4.2.

i szczegółowy spis

Szczegóły o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dost p do wszystkich szczegółów zebranych przez
Zamawiaj cego na temat istniej cych warunków gruntowych. Dost p do tych materiałów ułatwi
wykonawcy dokładn ocen szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocen szczegółów i za
konsekwencje wynikaj ce z takiej oceny.
1.4.3.

Dokumentacja robocza

Je li wymaga tego STWiORB lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według
rozwi za alternatywnych, zastosowania układu tymczasowego itp.
zaproponowanych przez
Wykonawc , Wykonawca wykona dokumentacj robocz przedstawiaj c szczegóły rozwi za , które
b d stosowane podczas wykonywania robót. Koszty zwi zane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostan wł czone do cen jednostkowych robót.
Powy sza dokumentacja powinna zosta uzgodniona z Zarz dzaj cym realizacj umowy i
Projektantem.
1.4.4.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przegl d placu budowy. Z przegl du Komisja sporz dzi protokół okre laj cy warunki placu budowy, co
b dzie stanowiło podstaw do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno ci Wykonawcy za ewentualne
pó niejsze szkody.
Przed rozpocz ciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne Wykonawca jest
zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania a do zako czenia i
ostatecznego odbioru robót. Do zada Wykonawcy szczególnie nale y zastosowanie odpowiednich
urz dze zabezpieczaj cych ( ogrodzenie, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór i
inne niezb dne ) do zapewnienia do ochrony robót i mienia.
Wykopy nale y zabezpieczy poprzez u stawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy
o wietlonych na pocz tku i ko cu wykopu.
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca b dzie odpowiedzialny za bezpiecze stwo
wszystkich zatrudnionych osób, za ochron przed wandalizmem i kradzie materiałów i sprz tu oraz
za bezpiecze stwo ruchu publicznego oraz wewn trznego na tym terenie przez cały okres
prowadzenia robót.
Dla bezpiecze stwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informuj ce o
prowadzonych robotach budowlanych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wł czony w cen umown .
1.4.5.

Ochrona rodowiska.

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego (ska enia, hałas itp.)
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony rodowiska przez cały
czas trwania robót.
Wykonawcy nie wolno u ywa materiałów, które mogłyby stwarza niebezpiecze stwo dla
rodowiska; wszystkie materiały musz by stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Wykonawca winien odpowiada całkowicie za usuwanie odpadów i mieci za wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwi zanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ci le
przestrzega przepisów odno nych władz.
Wykonawca winien podj
wszelkie mo liwe rodki dla zapewnienia na czas realizacji robót
bezpiecze stwa po arowego. Wykonawca winien przestrzega wszystkich przepisów i zalece
odno nych władz w zakresie ochrony przeciwpo arowej.
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopu ci do zanieczyszczenia rodowiska zarówno
na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera wszelkie rodzaje
odpadów wraz ze mieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportowa je na
wysypisko mieci. Wszelkie koszty z tym zwi zane ponosi Wykonawca.
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W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowi zany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomi dzy 7,00 a 22,00.
1.4.6.

Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony przeciwpo arowej
do utrzymywania rodków ochrony przeciwpo arowej (sprawny sprz t p/po ) na placu budowy, w
pomieszczeniach magazynowych i biurowych.
Materiały łatwopalne składowa zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed
dost pem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane po arem wynikłym
w trakcie realizacji robót lub przez zaniedbanie przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona własno ci publicznej oraz prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
b d cymi konsekwencj prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w zwi zku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
działanie w celu rozstrzygni cia roszczenia i b dzie informował Zamawiaj cego o post pach w
sprawie oraz o szczegółach osi gni tego porozumienia.
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze na terenie budowy, zapewni odpowiednie
oznaczenie (kable , słupy, ruroci gi), Ochronie własno ci podlegaj tak e wszelkiego rodzaju efekty
prac innych Wykonawców na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za koordynacj robót zwi zanych z koniecznymi przeło eniami
urz dze podziemnych i napowietrznych oraz wł czeniem tych robót do wszystkich programów
prowadzenia robót.
W razie uszkodzenia urz dze podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odno ne władze i b dzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezb dnych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty.
1.4.8. Bezpiecze stwo o higiena pracy.
Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. Do obowi zków nale y dbało , aby personel wykonywał prace w
bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniaj cych odpowiednie wymagania
sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne, sprz t i odzie dla
ochrony ycia i zdrowia.
Koszt zwi zane z realizacj powy szych obowi zków uj te s w cenie umownej.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U.03.120.1126)
wykonawca opracowuje „plan bioz”, który jest dokumentem obowi zuj cym wszystkich uczestników w
procesie inwestycyjnym zadania jak w tytule.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca odpowiada za ochron robót, za wszystkie materiały i urz dzenia u ywane, montowane i
eksploatowane od czasu rozpocz cia a do ko cowego odbioru robót.
1.4.10. Stosowanie prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zapozna si
z wszelkimi przepisami wydanymi przez organy
administracji pa stwowej i samorz dowej, które w jaki sposób zwi zane s z realizowanym
zadaniem oraz stosowa je i przestrzega w całym procesie realizacyjnym.
1.4.11. Zaplecze wykonawcy.
W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewni i zorganizowa swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwi zane z ich
obsług i utrzymaniem (o wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wod , odprowadzenie cieków,
ł czno itp.) ponosi Wykonawca.
1.4.12. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca jest zobowi zany dostarczy dokumentacj powykonawcz zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawiera uaktualnione rysunki oraz wszystkie inne dokumenty
uzupełniaj ce projekt budowlano-wykonawczy ( notatki, aktualizacje mapowe, itp., na które powołuj
si zapisy w Dzienniku Budowy.).

1.5.Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.
Podstawowe okre lenia stosowane w elektryce zawarte s
w III wydaniu „INSTALACJE
ELEKTRYCZNE”
Warunki techniczne z komentarzami
Wymagania odbioru i Eksploatacji
przepisy prawne i normy
wyd. COBO-PROFIL – 2000r.
W zakresie sieci elektroenergetycznych poj cia wprowadzone zostały w rozporz dzeniu Ministra
Gospodarki z 21 pa dziernika 1988r.

2.

WYMAGANIA OGÓLNE

2.1.

Materiały

Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego musz by dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Za wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
(Dz. U. nr 92 poz.881 z 2004 roku) uznaje te, dla których zgodnie z przepisami dotycz cymi
certyfikacji i bada wydano certyfikat obowi zkowy na znak bezpiecze stwa (znak B), a dla wyrobów
nie podlegaj cych temu oznakowaniu – obowi zkow deklaracj zgodno ci wydan przez dostawc
producenta).
Ka de urz dzenie energetyczne powinno posiada odpowiedni dokumentacj techniczn , do których
zalicza si :
dokumentacj fabryczn dostarczan przez dostawc (karta gwarancyjna, fabryczna instrukcja
obsługi, opis techniczny, rysunek, schemat)
dokumentacje eksploatacyjn (dokument przyj cia do eksploatacji, ksi ki i raporty pracy, dok. dot.
przegl dów, konserwacji i remontów, wyniki prób i pomiarów, wykaz cz ci zapasowych itp.)
Materiały mog by stosowane producentów krajowych i zagranicznych.
Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem mo e zastosowa materiały
dowolnych producentów jednak nale y zastosowa poziom jako ciowy przyj tych w projekcie
materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie
( zainstalowanie) zgodnie z zało eniami PZJ.

2.2.

Składowanie materiałów.

Wszystkie materiały nale y przechowywa w pomieszczeniach zamkni tych i przystosowanych do
o
o
tego celu w temperaturze nie mniejszej ni 15 C i nie wy szej ni 25 C suchych , przewiewnych
oraz wła ciwie o wietlonych. Słupy o wietleniowe, b bny z kablami, fundamenty pod słupy mo na
składowa na placu budowy na wła ciwym dla ka dego rodzaju podło u, zapewniaj c odpowiednie
warunki i wymagania stawiane przez producentów. Teren na którym składowane s materiały
wielkogabarytowe powinien by wygrodzony z zapewnieniem braku mo liwo ci dost pu dla osób
nieupowa nionych. Sprz t ochronny , odzie ochronn nale y przechowywa w zamkni tych suchych
pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych.
W oddzielnych pomieszczeniach zapewniaj cych zachowanie odpowiednich przepisów p/po . nale y
magazynowa płynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

2.3.

Sprz t mechaniczny.

Wykonawca zobowi zany jest do u ywania sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako , rodowisko oraz efekt ko cowy wykonywanych prac. Sprz t wykonywany do realizacji robót
powinien by zgodny z projektem organizacji robót, posiada dokumenty dopuszczaj ce sprz t do
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u ytkowania. Ka dorazowo u ywany sprz t powinien by zgodnie z jego przeznaczeniem. Na placu
budowy nale y zabezpieczy odpowiednie miejsce dla parkowania urz dze transportowych i
technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc monta owych linii elektroenergetycznych.

2.4.

Transport.

Wszystkie rodki i urz dzenia transportowe powinny by odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów konstrukcji, urz dze i maszyn o du ej masie jednostkowej lub znacznym
gabarycie.
W czasie transportu nale y zabezpieczy przedmioty i materiały przed przemieszczaniem. Załadunek
i wyładunek prowadzi za pomoc d wignic, urawi itp. zapewniaj c bezpiecze stwo dla ludzi oraz
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywa za pomoc
wózków lub rolek.
Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urz dze i materiałów nale y
bezwzgl dnie przestrzega aktualnych przepisów bhp. Zwraca si uwag na przepisy dotycz ce
r cznego przenoszenia ci arów.
Ponadto nale y zwraca uwag na zalecenia poszczególnych wytwórców materiałów i urz dze , a w
szczególno ci:
• transportowane materiały i urz dzenia zabezpiecza przed nadmiernymi drganiami,
wstrz sami i samoprzemieszczaniem si w ładowni,
• na czas transportu zdemontowa i odpowiednio zabezpieczy urz dzenia czułe,
delikatne, wystaj ce poza gabaryty urz dzenia podstawowego itp.,
• materiały i urz dzenia ładowa i wyładowywa nie nara aj c na uszkodzenia, ubytki itp.
• Zaleca si dostarczanie materiałów i urz dze na stanowiska monta u bezpo rednio
przed monta em unikaj c tym samym magazynowania po redniego oraz dodatkowego
transportu z magazynu budowy. Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji mocuj cych
oprawy, opraw itp.
• Kable transportowa zachowuj c warunki:
• przewozi w b bnach na specjalnych przyczepach,
• przy małych długo ciach w kr gach, przy czym masa kr gu nie mo e przekracza 80kg ,
a rednica kr gu musi by wi ksza od 40-krotno ci rednicy kabla, a temperatura
o
otoczenia wy sza od 4 C.
Dopuszcza si przewóz b bnów kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz b bny musz
by ustawione na kraw dzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem.
Niedopuszczalne jest układanie b bnów „na płasko”. Kr gi z kablami układa natomiast poziomo.
Przy przewo eniu kr gów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu jest zabronione.
Umieszczanie b bnów na samochodzie, jak i zdejmowanie nale y wykonywa wył cznie za pomoc
urawi. Swobodne staczanie b bnów , jak i zrzucanie kr gów jest zabronione.

2.5.

Wykonywanie robót.

Niezale nie od stopnia dokładno ci dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowi zany
jest do uzyskania wła ciwego rezultatu ko cowego. Projekt oraz STWiORB s dokumentami
wzajemnie si uzupełniaj cymi. W przypadku bł du, pomyłki lub w tpliwo ci interpretacyjnych
Wykonawca powinien wyja ni sporne kwestie z Inwestorem, który , jako jedyny upowa niony jest do
wprowadzania zmian. Wszelkie nie uj te prace oraz nie sygnalizowane niezgodno ci b d
interpretowane na korzy Inwestora.
W zakres robót Wykonawcy wchodzi:
dostarczenie i rozładunek wszystkich urz dze i osprz tu i materiałów niezb dnych
do wykonania prac monta owo – instalacyjnych,
zabezpieczenie urz dze i materiałów przed kradzie , uszkodzeniem lub innymi
czynnikami maj cymi wpływ na ich jako ,
zabezpieczenie placu budowy
wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami geodezyjnymi,
wykonanie prac kablowych, monta u słupów, głowic kablowych, przepustów
kablowych itp.,
wykonanie i przygotowanie do odbiorów cz ciowych prac zanikowych, a w
szczególno ci wykopów przed zakopaniem itp.,
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wykonanie niezb dnych pomiarów i bada zgodnie z ich harmonogramem,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedło enie wymaganych przepisami
certyfikatów dla wszystkich urz dze , kabli, osprz tu, muf kablowych, słupów,
konstrukcji posadowie , opraw o wietleniowych itp.,
uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp..
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , STWiORB, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odst pstwa od projektu powinny
by dokumentowane w Dzienniku Budowy.
Wykonawca robót przed przyst pieniem do wykonania prac sieciowych winien sprawdzi kompletno
dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem uzgodnie . Nale y zapozna si
z warunkami wydanymi przez słu by Energetyki zawodowej, ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na
której maj by wykonane roboty kablowe i o wietleniowe. Ponadto przed rozpocz ciem robót nale y
odpowiednio zabezpieczy i wyposa y plac budowy. Szczególnie zwraca si uwag na ochron
przeciwpora eniow na placach budowy ,któr wykona zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2010.
Kable elektroenergetyczne nale y układa zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125:1976 i N
SEP-E-004.
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniej cych innych urz dze podziemnych nale y wykonywa
wył cznie r cznie. Przy zbli eniach i skrzy owaniach z innymi urz dzeniami uzbrojenia podziemnego
nale y stosowa przepusty z rur np. AROTA lub inne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN
50086-2-4:2002 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- cz
2-4 – Wymagania
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi..
Wszystkie prace ziemne nale y wykonywa po wytyczeniu tras przez upowa nione słu by
geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli, muf itp. nale y wykona
inwentaryzacj powykonawcz i nanie
wykonany układ na aktualny podkład geodezyjny.
Dokumentacj geodezyjn doł czy do protokółu odbioru prac budowlanych i monta owych.
Wykonawca prac nie ma uprawnie do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej
od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest zobowi zany do odmówienia wykonania
tych elementów prac, które według jego wiedzy zagra a to bezpiecze stwu ycia i zdrowia ludzi, b d
te nie spełni to oczekiwanych zało e inwestycji. W takich przypadkach nale y zgłosi powy sze
Inwestorowi za po rednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6.

Kontrola jako ci wykonywanych robót.

Wykonawca musi przewidzie , e poszczególne etapy wykonywanych prac mog by na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie słu by Inwestora. Z ka dej kontroli sporz dzany jest protokół.
Ewentualne niezgodno ci wykonywanych robót b d usuwane na koszt wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora .
Kontroli podlegaj :
posadowienie słupów o wietleniowych
uło enia kabli nn
zawieszenie opraw o wietleniowych
dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa.

2.7.

Obmiar robót.

Wszystkie rodzaje prac s poparte wykazem podstawowych materiałów i urz dze dla których
zastosowano odpowiednie jednostki obmiarowe.
Dla linii kablowej jednostk obmiarow jest długo
kabla, przewodu
Dla urz dze , słupów o wietleniowych, opraw, itp. - szt
Dla przewodów i kabli m
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru musza posiada wa ne certyfikaty
legalizacji.

2.8.

Odbiór techniczny sieci elektroenergetycznych.

Umowa zawarta z Wykonawc powinna zawiera ogólne zasady przeprowadzania odbiorów
cz ciowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i monta owych, jak równie odbioru
dokonywanego po zako czeniu budowy.
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2.8.1.

Odbiory cz

ciowe.

Odbiory cz ciowe dotycz głównie tych elementów prac, które ulegaj trwałemu zakryciu
(zasłoni ciu). Kierownik budowy jest zobowi zany do zgłoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru
wykonanych robót ulegaj cych zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o przył czenie do sieci elektroenergetycznej
prób i odbiorów cz ciowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz zwi zanych z nimi urz dze
technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
Przy tym nale y zapewni i przygotowa :
dokumentacj powykonawcz odbieranego fragmentu prac
podstaw wykonanych zmian w stosunku do projektu
inne dokumenty np. protokóły pokontrolne
mapy geodezyjne powykonawcze
protokóły bada i pomiarów pomonta owych.
2.8.2. Badania linii o wietlenia drogowego
W trakcie odbioru instalacji i sieci o wietleniowej nale y komisji przedło y protokóły z bada .
Ka da instalacja i sie powinna by poddana szczegółowym ogl dzinom i próbom obejmuj cym
niezb dny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotycz ce ochrony ludzi,
zwierz t i mienia przed zagro eniami, których mo e sta si przyczyn . Członkowie komisji wcze niej
nale y zapozna z aktualn dokumentacj techniczn oraz protokółami ze sprawdze cz stkowych.
Osoby wykonuj ce pomiary powinny posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania bada .
Ogl dziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowa przede wszystkim prawidłowo :
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych
umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodów itp.
Badania pomiary i próby instalacji i sieci.
Celem bada i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urz dzenia i rodki ochrony:
spełniaj wymagania norm,
spełniaj rol ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym oddziaływaniem
instalacji i sieci
s dobrane zainstalowane i wykazuj parametry okre lone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegaj równie :
zastosowane materiały i urz dzenia
poprawno wykonania poł cze
wykonanie skrzy owa i zbli e mi dzy instalacjami
poprawno działania wszystkich urz dze wyj ciowych.
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
sprawdzenie ci gło ci przewodów ochronnych
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji kabli
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywno ci gruntu
sprawdzenie biegunowo ci
sprawdzenie samoczynnego wył czania instalacji
przeprowadzenie prób działania
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napi cia
Ka da praca pomiarowo kontrolna powinna by zako czona wystawieniem protokółu.
Ocen ko cow bada odbiorczych nale y uzna za dodatni wówczas, gdy wyniki wszystkich bada
w zakresie ogl dzin, pomiarów i prób s dodatnie.
Je li w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usuni ciu nale y badania powtórzy .
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2.8.3. Odbiór ko cowy.
Przed przyst pieniem do inwestorskiego odbioru ko cowego instalacji i sieci o wietleniowej
wykonawca kompletuje dokumenty:
umowy i aneksy na wykonanie robót
protokóły z przeprowadzonych prób monta owych
protokóły z przeprowadzonych bada oraz sprawdze odbiorczych, a tak e prób
rozruchowych
dziennik budowy
opinie rzeczoznawców ( o ile wyst powały)
DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urz dze
certyfikatów oraz deklaracji zgodno ci na wyrobu i urz dzenia
powykonawcz dokumentacj techniczn .
Inwestorski odbiór ko cowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentów,
ogl dziny instalacji, próby rozruchowe a nast pnie sporz dzenie protokółu odbioru.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST oraz wymaganiami Inwestora
je li wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne, a komisja z udziałem Inwestora,
Wykonawców, odpowiednich słu b technicznych p/po , bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji
finansuj cych i innych zaproszonych do udziału w komisji nie wnios zastrze e i uwag.

2.9.

Przepisy i normy

Cało prac wykona zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami, normami oraz regułami sztuki
budowlanej.
Wszystkie urz dzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji winny odpowiada mi dzynarodowym
wytycznym IEC.
Urz dzenia zgodne z przepisami dotycz cymi zabezpieczenia przed wpływem obcych pól
elektromagnetycznych winny by opatrzone znakiem CE.
Normy i przepisy zwi zane:
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie
i budowa
PN-90/E-06150 Aparatura rozdzielcza sterownicza i niskonapi ciowa
PN-HD 630.3.1 S2:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapi ciowe. Cz
3-1:
Wymagania dodatkowe dotycz ce bezpieczników przeznaczonych do obsługi przez
osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie do u ytku domowego i podobnego).
Sekcje od I do IV
PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapi ciowe. Cz
1: Wymagania
ogólne
PN-HD 60269-2:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapi ciowe. Cz
2: Wymagania
dodatkowe dotycz ce bezpieczników przeznaczonych do stosowania przez osoby
wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemy le). Przykłady
znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do I
PN-EN-60598-2-5-8:2008 Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegółowe.
PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napi cie znamionowe nie przekraczaj ce 6/6kV. Kable
elektroenergetyczne na napi cie znamionowe 0,6/1kV
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-IEC-60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona instalacji
niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia.
PN-IEC-60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepi ciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pora eniem elektrycznym
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PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniaj ca bezpiecze stwo. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wpływów
zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa
PN-IEC-60050-826:2007 Mi dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Cz
826: Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym
PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych
bezpiecze stwo. rodki ochrony przed pr dem przet eniowym.
PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie
ogólnych charakterystyk
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
5-54: Dobór
i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
poł cze ochronnych
PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz
551: Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego. Obci alno pr dowa długotrwała przewodów.
PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia
do odł czania izolacyjnego i ł czenia.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz
: 4443: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed zaburzeniami
napi ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepi ciami
atmosferycznymi lub ł czeniowymi
PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
7-704:
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki
PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
7-706:
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
przewodz ce i ograniczaj ce swobod ruchu.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cz
4: Urz dzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja.
Normy SEP:
N SEP – E – 001
N SEP – E – 003
N SEP – E - 004
Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych – tom VInstalacje elektryczne.
Przepisy budowy Urz dze elektroenergetycznych.
Przepisy eksploatacji urz dze elektroenergetycznych.
Prawo budowlane
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
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2.10. Prace towarzysz ce
Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu
linii kablowych – zasilaj cych i o wietleniowych, lokalizacji słupów o wietleniowych itp.
po wykonaniu prac monta owych nale y wykona inwentaryzacj powykonawcz w postaci
uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl. wykonanie projektu powykonawczego.
Przed opuszczeniem terenu budowy nale y uporz dkowa plac budowy, zdemontowa wszystkie
rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp. oraz przywróci stan nawierzchni odpowiadaj cy
stanowi sprzed budowy.
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
STWiORB nr STE-01 - O WIETLENIE TERENU
KOD CPV:

45316110-9 Instalowanie drogowego sprz tu o wietleniowego

1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót elektrycznego o wietlenia drogowego wyst puj cego w opracowywanej dokumentacji
projektowej dla przebudowy ulicy Poligonowej w Poznaniu polegaj cej na budowie o wietlenia
ulicznego.
Inwestor: ZARZ D DRÓG MIEJSKICH ul. Wilczak 17 61-623 Pozna

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji oraz odbiorze robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Warunki zawarte w tej ST dotycz prowadzenia prac zwi zanych z wykonaniem elementów urz dze i
instalacji elektroenergetycznych o wietlenia drogowego i obejmuj :
1.3.1. - ustawienie i monta słupów o wietleniowych razem z monta em : opraw o wietleniowych,
ródeł wiatła, a tak e przewodów w słupie i tabliczek bezpiecznikowych
1.3.2. – uło enie kabli o wietleniowych razem z wykonaniem wykopów przepustów kablowych
,ustawieniem oznaczników kablowych miejsc załamania trasy kabli i mufowania, robotami ziemnymi
oraz podł czeniem do tabliczek bezpiecznikowych w słupach i odtworzeniem nawierzchni.
1.3.3. – ustawienie i monta szafki bezpiecznikowej wraz z wyposa eniem, fundamentem
poł czeniem uziomu, podł czeniem kabla o wietleniowego.
1.3.4. – wykonanie uziomu - uło enie bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm do wykopów kablowych, z
wykonaniem poł cze ze słupami o wietleniowymi oraz wykonaniem uziomów pogr onych.
1.3.5. – wykonanie bada pomonta owych

1.4. Okre lenia podstawowe
Słup o wietleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wi cej oprawa
o wietleniowych która składa si z jednej lub wi cej cz ci: słupa, przedłu enia , wysi gnika.
Konstrukcje powy ej 12m okre lamy jako maszty.
Słup prosty – słup bez wysi gnika z ko cówka do zamocowania oprawy bezpo rednio na szczycie.
Wysoko nominalna – odległo mi dzy punktem zamocowania oprawy a doln płaszczyzn stopy
słu cej do przymocowania słupa do fundamentu.
Słup z wysi gnikiem - słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za po rednictwem wysi gników
poł czonych na stałe lub rozł cznie ze słupem.
Wysi gnik - element konstrukcyjny słu cy do zamocowania oprawy w okre lonej odległo ci od osi
pionowej słupa, mo e by pojedy czy-jednoramienny, podwójny-dwuramienny, lub wieloramienny
Zasi g wysi gnika - pozioma odległo

pomi dzy osi podłu na słupa a ko cem wysi gnika
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Mocowanie wysi gnika - element ł cz cy na szczycie słupa słu
mo e mie ten sam przekrój poprzeczny co słup.

cy do zamocowania wysi gnika ,

Mocowanie oprawy - element ł cz cy na ko cu słupa lub wysi gnika słu
oprawy. Mo e by na stałe poł czony ze słupem lub wysi gnikiem.

cy do zamocowania

K t mocowania oprawy - k t mi dzy osi podłu na oprawy a poziomem
Drzwiczki słupowe - pokrywa zamykaj ca otwór w dolnej cz ci słupa, zapewniaj ca dost p do wn ki
słupowej w której mo e by instalowane elektryczne wyposa enie słupa.
Fundament - element przeznaczony do posadowienia słupa o wietleniowego.
Otwór wej ciowy kabla - otwór w fundamencie słupa słu
słupowej.
Gł boko

posadowienia – długo

cy do doprowadzenia kabla do wn ki

fundamentu poni ej przewidywanego poziomu gruntu.

Stopa słupa – płyta z otworem na wej cie kabli, przyspawana do słupa, zapewniaj ca monta słupa
do fundamentu lub innej konstrukcji.
Oprawa o wietleniowa - urz dzenie słu ce do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia wietlnego
jednego lub kilku ródeł wiatła, zawieraj ce wszystkie elementy niezb dne do podtrzymania,
mocowania i zabezpieczenia tych ródeł oraz zawieraj ce w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz
z elementami potrzebnymi do ich podł czenia do sieci zasilaj cej.
Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposa ony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe
ł cz cy przewody oprawy o wietleniowej z zewn trzna linia zasilaj c .
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym uło one s jedna lub wi cej linii kablowych.
Linie kablowe o wietleniowe – kable wielo yłowe wraz z osprz tem, uło one na trasie od punktu
zasilaj cego do odbiornika słu ca do przesyłania energii elektrycznej o wietlenia ulicznego.
Napi cie znamionowe linii - napi cie mi dzyprzewodowe w przypadku pr du przemiennego, napi cie
mi dzybiegunowe w przypadku pr du stałego, na które została zbudowana linia kablowa.
Osprz t elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów słu
lub rozgał ziania linii kablowej.

cych do ł czenia, zako czania

Skrzy owanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut
poziomy innej linii kablowej lub innego urz dzenia uzbrojenia terenu (ruroci gu, gazoci gu, drogi, toru
kolejowego itp.).
Zbli enie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłu trasy innego urz dzenia
uzbrojenia terenu.
Nadmierne zbli enie - miejsce, w którym odległo trasy linii kablowej od przebiegaj cych w pobli u
urz dze jest mniejsza ni dopuszczalna odno nymi przepisami.
Odległo
skrzy owania - odległo
pomi dzy krzy uj cymi si urz dzeniami mierzona w rzucie
pionowym urz dze od dolnej kraw dzi urz dzenia poło onego wy ej do górnej kraw dzi urz dzenia
poło onego ni ej.
Opaska oznaczeniowa kabla - ta ma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z naniesionymi w
sposób trwały (np. wytłoczonymi) danymi identyfikuj cymi lini kablow :
trasa linii kablowej opisana punktem pocz tkowym i ko cowym,
typ kabla,
napi cie znamionowe linii kablowej,
wła ciciel lub jednostka prowadz ca eksploatacj linii,
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rok budowy linii kablowej.
Oznacznik kablowy - słupek betonowy z wytłoczon liter „K” (kabel) lub „M” (mufa) słu
oznakowania trasy kabla uło onego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii kablowej.

cy do

Osłona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przegroda -osłona uło ona wzdłu
urz dzenia.

kabla w celu oddzielenia go od s siedniego kabla lub innego

Przepust - budowla na skrzy owaniu z urz dzeniami uzbrojenia terenu słu ca do przenoszenia
obci e zewn trznych i do zabezpieczania kabli przy przej ciach pod przeszkod terenow .
Przecisk (przewiert) - przepust
specjalistycznego sprz tu.

wykonany

metod

bezodkrywkow

z

wykorzystaniem

Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworz cy elektryczne
poł czenie przewodz ce z gruntem

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w cz

2.

ci ogólnej pkt. 2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w cz
pkt. 2.

ci ogólnej

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli
Materiały, elementy i urz dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiada aprobaty techniczne dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót b d cych przedmiotem niniejszej STWiORB s :
Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien by co najmniej gatunku „3”, odpowiadaj cego
wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia
Folia słu ca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by foli kalandrowan
z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadaj c wymaganiom BN68/6353-03.
wir na podsypk
wir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by klasy co najmniej III i
odpowiada wymaganiom PN-EN 1367:2010.
Kable
Kable u ywane do o wietlenia dróg powinny spełnia wymagania PN-E-90401:1993. Zaleca si
stosowanie kabli o napi ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero yłowych o yłach aluminiowych w izolacji
poliwinylowej. Przekrój ył dobrany jest w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci
ochrony przeciwpora eniowej w przypadku zerowania ochronnego.
2
Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju wi kszym ni 50 mm .
B bny z kablami nale y przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpo rednim działaniem promieni słonecznych.
Rury osłonowe
Rury do ochrony kabli oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Produkowane z polietylenu
wysokiej g sto ci (HDPE) o rednicy 110mm. Konstrukcja cianki powinna zapewnia bardzo wysok

14

sztywno
obwodow . Rury winny posiada aprobat techniczn oraz dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.
Szafka bezpiecznikowa
- wolnostoj ca na fundamencie,
- wykonana z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasn cego kompozytu
- odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV.
- powierzchnia szafki ebrowana (antyplakatowe)
- daszek sko ny
- wykonana w II klasie ochronno ci,
- posiada stopie ochronny minimum IP44
- przystosowana na napi cie AC minimum 500V.

2.3. Słupy o wietleniowe i ich wyposa enie
ródła wiatła i oprawy
Dla o wietlenia
Nadzoru.

mo na zastosowa

ródła

wiatła i oprawy

po dopuszczeniu przez Inspektora

Oprawy nowe powinny posiada parametry:
Wymagane parametry techniczne i jako ciowe:
napi cie 230V AC, cz stotliwo ~50Hz,
minimum stopie ochrony IP65 dla komory lampy i IP43 dla komory osprz tu,
II klasa ochronno ci,
sprawno oprawy (L.O.R.) min. 0,85,
ródła wiatła typu LED o mocy 55W
zasilacz: programowalny wyposa ony w interfejs Dali umo liwiaj cy płynn regulacj nat enia
o wietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalaj cy na zaprogramowanie godzin redukcji
nat enia o wietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie
regulacji nat enia 40-100%, pozwalaj cy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zu ycia energii.
cos >0,9, współczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,
temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno kolejnych opraw ±100K), Monta
urz dze i osprz tu o wietleniowego,
trwały napis na obudowie, widoczny z ziemi, o tre ci „ZDM Pozna ”,
min. 7 lat gwarancji.
Słupy o wietleniowe
Zastosowa słupy o nast puj cych parametrach technicznych i jako ciowych:
stalowe, ocynkowane,
zbie ne, o przekroju okr głym,
o grubo ci cianki min. 3mm,
o wysoko ci 6m,
z wysi gnikiem pojedynczym o długo ci 1m i k cie nachylenia 5˚,
spełniaj ce wymogi no no ci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spełniaj ce wymogi bezpiecze stwa.
Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw sztucznych z yłami miedzianymi wielodrutowymi
w izolacji i powłoce polwinitowej na napi cie 750V. Dla yły neutralnej wymagany jest kolor izolacji
jasno-niebieski, natomiast dla yły ochronnej kombinacja barw ółto-zielonej. Na powłoce przewodów
kabelkowych winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra , napi cie znamionowe izolacji
oraz znak bezpiecze stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
W słupach umie ci zł cza kablowo-bezpiecznikowe, 1-obwodowe z wkładkami gG 6A, umo liwiaj ce
beznarz dziowy dost p do bezpiecznika np. IZK-4. Poł czenia wewn trz słupów wykona
2
przewodami YLY 3x1,5mm .
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Ko cówki kablowe
Do przył czania kabli do zacisków urz dze nale y stosowa ko cówki kablowe mocowane na yłach
kabla przez zagniatanie. Ko cówki powinny posiada aprobat techniczn oraz dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.
Uziemienia
Przewody elektroenergetyczne z yłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej
na napi cie 750V. Dla yły ochronnej kombinacja barw ółto-zielonej. Na powłoce przewodów winno
znajdowa si
oznakowanie producenta, metra , napi cie znamionowe izolacji oraz znak
bezpiecze stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.4. Podstawowe wyroby i materiały zastosowane w projekcie
Wyroby dostarczone na teren budowy powinny mie znaki CE lub budowlane wraz z wymaganymi
towarzysz cymi tym znakom informacjami oraz wiadectwa jako ci, atesty, certyfikaty, wiadectwa
gwarancyjne je li tak wynika z polskich norm lub aprobat technicznych.
Je eli istniej jakiekolwiek w tpliwo ci dotycz ce przydatno ci lub jako ci dostarczonych wyrobów,
powinny one zosta poddane ponownemu badaniu.
Stosowanie wyrobów równowa nych wymaga uzyskania zgody projektanta .
Wyroby zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mog by zmienione bez jego zgody.
Przedstawione w projekcie wyroby dobrano w celu zachowania podstawowych wymogów Inwestora
oraz technologicznych wymaga w zale no ci od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze
odpowiednie wyroby od dowolnego dostawcy ( dystrybutora ) z zapewnieniem spełnienia wymaga i
standardów nie gorszych od przedstawionych w projekcie.
Wykaz wszystkich podstawowych materiałów zał czono w projekcie wykonawczym.

3.

SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz

ci ogólnej pkt. 2.

3.2. Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia drogowego winien wykaza si
korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw jako robót:
urawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze widrem ∅ 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
3
zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m /h,

4.

mo liwo ci

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w cz

ci ogólnej pkt. 2.

4.2. Transport materiałów i elementów o wietleniowych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia winien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cych rodków transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy dłu ycowej,
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samochodu specjalnego linowego z platform i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewo enia kabli.
Wszystkie rodki i urz dzenia transportowe powinny by odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów konstrukcji, urz dze i maszyn o du ej masie jednostkowej lub znacznym
gabarycie.
W czasie transportu nale y zabezpieczy przedmioty i materiały przed przemieszczaniem. Załadunek
i wyładunek prowadzi za pomoc d wignic, urawi itp. zapewniaj c bezpiecze stwo dla ludzi oraz
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywa za pomoc
wózków lub rolek.
Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urz dze i materiałów nale y
bezwzgl dnie przestrzega aktualnych przepisów bhp. Zwraca si uwag na przepisy dotycz ce
r cznego przenoszenia ci arów. Ponadto nale y zwraca uwag na zalecenia poszczególnych
wytwórców materiałów i urz dze , a w szczególno ci:
transportowane materiały i urz dzenia zabezpiecza przed nadmiernymi drganiami,
wstrz sami i samoprzemieszczaniem si w ładowni,
na czas transportu zdemontowa i odpowiednio zabezpieczy urz dzenia czułe,
delikatne, wystaj ce poza gabaryty urz dzenia podstawowego itp.,
materiały i urz dzenia ładowa i wyładowywa nie nara aj c na uszkodzenia, ubytki
itp.
Zaleca si dostarczanie materiałów i urz dze na stanowiska monta u bezpo rednio przed monta em
unikaj c tym samym magazynowania po redniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy.
Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji mocuj cych oprawy, opraw itp.
Kable transportowa zachowuj c warunki:
przewozi w b bnach na specjalnych przyczepach,
przy małych długo ciach w kr gach, przy czym masa kr gu nie mo e przekracza 80
kg , a rednica kr gu musi by wi ksza od 40-krotno ci rednicy kabla, a temperatura
o
otoczenia wy sza od 4 C.
Dopuszcza si przewóz b bnów kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz b bny musz
by ustawione na kraw dzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem.
Niedopuszczalne jest układanie b bnów „na płasko”. Kr gi z kablami układa natomiast poziomo.
Przy przewo eniu kr gów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu jest zabronione.
Umieszczanie b bnów na samochodzie, jak i zdejmowanie nale y wykonywa wył cznie za pomoc
urawi. Swobodne staczanie b bnów , jak i zrzucanie kr gów jest zabronione.

5.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz

ci ogólnej pkt. 2.

5.2. Zasady szczegółowe
5.2.1. Ustawienie i monta słupów o wietleniowych.
Wykopy pod fundamenty
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia zgodno ci
rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by dobrana w zale no ci od gł boko ci wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod słupy o wietleniowe zaleca si wykonywa
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-B-06050:1999 .
Zasypanie fundamentu nale y dokona gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze (np. darniny, korzeni,
odpadków). Zasypanie nale y wykona warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza ubijakami
r cznymi lub zag szczark wibracyjn . Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi 0,95 według
PN-EN 933-8:2001. Zag szczenie nale y wykonywa w taki sposób aby nie spowodowa uszkodze
fundamentu.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu nale y rozplantowa w pobli u lub
odwie na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Monta słupów
Słupy nale y demontowa i ustawia d wigiem w uprzednio przygotowane i cz ciowo wykonane
ustoje. Spód słupa powinien opiera si na warstwie betonu marki B 10 wg PN-EN 206-1:2003
grubo ci min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Gł boko posadowienia słupa nale y wykona według projektu.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by wi ksza ni 0,001 wysoko ci słupa.
Słup nale y ustawia tak, aby jego wn ka znajdowała si od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej ni nadje d aj ce pojazdy oraz nie powinna by poło ona ni ej ni 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.
Wskazane słupy nale y uziemi . Do wykonania uziomów zastosowa 2 pr ty stalowe, ocynkowane o
długo ci 9m ka dy. Warto
rezystancji uziemie miejscowych nie powinna przekracza 30
natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza warto ci 5 .
Monta opraw
Monta opraw bezpo rednio na słupie bez stosowania wysi gników.
Ka d opraw przed zamontowaniem nale y dokładnie oczy ci , podł czy do sieci i sprawdzi jej
działanie (sprawdzenie za wiecenia si lampy).
Oprawy nale y montowa po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do słupów.
Nale y stosowa przewody o izolacji wzmocnionej z yłami miedzianymi o przekroju yły nie
2
mniejszym ni 1,5 mm .
Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y prowadzi oddzielny przewód. Oprawy nale y
mocowa na wysi gnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodów zasilaj cych i ustawieniu ich w poło enie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego poło enia pod wpływem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
Monta tabliczki bezpiecznikowej
Tabliczk bezpiecznikowo-zaciskow nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow lub SST.
Tabliczka powinna posiada odpowiedni ilo podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pi
2
zacisków przystosowanych do podł czenia dwóch ył kabla o przekroju do 50 mm .
5.2.2. Układanie kabli o wietleniowych
Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia zgodno ci
rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by dobrana w zale no ci od gł boko ci wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si wykonywanie
wykopów w skoprzestrzennych r cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada wymaganiom PN-B-10736:1999. Wykopy pod słupy o wietleniowe zaleca si wykonywa
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.
Wykopy wykonane powinny by bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B06050:1999 .
Wykop rowka pod kabel powinien by zgodny z dokumentacj projektow , SST lub wskazaniami
In yniera. Wydobyty grunt powinien by składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny
by wykonane w sposób zapewniaj cy ich stateczno .
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod z opadów atmosferycznych, nale y
powierzchni terenu wyprofilowa ze spadkiem umo liwiaj cym łatwy odpływ wody poza teren
przylegaj cy do wykopu.
Zasypanie słupa lub kabla nale y dokona gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze (np. darniny,
korzeni, odpadków). Zasypanie nale y wykona warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza
ubijakami r cznymi lub zag szczark wibracyjn . Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi
0,95 według PN-EN 933-8:2001. Zag szczenie nale y wykonywa w taki sposób aby nie spowodowa
uszkodze fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nale y rozplantowa w
pobli u lub odwie na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru.
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Kable nale y układa w trasach wytyczonych przez fachowe słu by geodezyjne. Układanie kabli
powinno by zgodne z norm PN-E-05125:1976.
Kable powinny by układane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie,
o
rozci ganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna by mniejsza ni 0 C.
Kabel mo na zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie gi cia powinien by
mo liwie du y, jednak nie mniejszy ni 10-krotna zewn trzna jego rednica.
Bezpo rednio w gruncie kable nale y układa na gł boko ci 0,7 m z dokładno ci ± 5 cm na warstwie
piasku o grubo ci 10 cm z przykryciem równie 10 cm warstw piasku, a nast pnie warstw gruntu
rodzimego o grubo ci co najmniej 15 cm.
Jako ochron przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłu całej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nale y układa foli koloru niebieskiego szeroko ci 30 cm.
Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale y układa w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by zabezpieczone przed przedostawaniem si do ich
wn trza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel uło ony w ziemi na całej swej długo ci powinien posiada oznaczniki identyfikacyjne, równie w
miejscach mufowania kabla. Zaleca si przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy rezystancj izolacji poszczególnych odcinków kabla
induktorem o napi ciu nie mniejszym ni 2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo e by mniejsza ni 20
Momów/m.
Kable elektroenergetyczne nale y układa zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125:1976 oraz
norma N SEP-E-001 i N SEP-E-004. W niniejszym projekcie kable układane s w ziemi oraz
wprowadzane do wn k kablowych w słupach.
Równolegle z kablami układa w ziemi bednark ocynkowan 25x4mm, z któr poł czy wszystkie
metalowe konstrukcje. Bednark ł czy za pomoc spawów. Spawy chroni przed korozj poprzez
nało enie powłoki bitumicznej (spawy pod ziemi ) lub wazelin techniczn (spawy nad ziemi ).

5.3. Wykonanie robót uj tych w projekcie
Teren obj ty inwestycj nie jest o wietlony. Projekt zakłada zasilanie o wietlenia ulicy Poligonowej z
istniej cego o wietlenia ul. Morasko. Obwód o wietleniowy ul. Morasko zasilany jest z szafki
o wietleniowej SO-1029 znajduj cej si przy skrzy owaniu ulic Morasko/Huby Moraskie. Obecnie
obwód składa si z 27 latarni o wietleniowych wykonanych ze słupów stalowych z wysi gnikami z
2
zawieszonymi oprawa sodowymi o mocy 150W. Obwód wykonany jest kablem typu YAKY 4x35mm .
Projekt, zgodnie z warunkami zakłada wydłu enie tego obwodu. Ponadto z SO-1029 zasilany jest
drugi obwód zło ony z 23 latarni 150W.
W celu zasilania projektowanego o wietlenia, pobudowa lini kablow z istniej cej latarni
o wietleniowej 1029/48 znajduj cej si na skrzy owaniu ulic Morasko / Poligonowa / Morenowa /
Meteorytowa do projektowanej szafki bezpiecznikowej, usytuowanej przy projektowanym słupie
1029/49. O wietleniow lini kablow , b d c przedłu eniem istniej cego obwodu wykona kablem
2
typu YAKY 4x35mm . Latarnie zasila naprzemiennie (co trzeci latarni z tej samej fazy) zgodnie ze
schematem.
Nowoprojektowan szafk bezpiecznikow SB1 wykona jako wolnostoj c na fundamencie,
wykonan z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasn cego kompozytu. Powinna by odporna na
działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by
ebrowane (antyplakatowe), a daszek sko ny. Szafka powinna by wykonana w II klasie ochronno ci,
posiada stopie ochronny minimum IP44 oraz by przystosowana na napi cie AC minimum 500V.
Musi pomie ci aparaty zabezpieczeniowe, dlatego proponuje si szafk o wymiarach 420mm x
266mm x 266mm (+ przedział kablowy + fundament). W szafce zainstalowa rozł cznik
bezpiecznikowy D01 z wkładk gG 6A. Projektowan szafk uziemi tak, by rezystancja uziemienia
nie przekraczała 30 . W tym celu pogr y w ziemi dwa pr ty stalowe, ocynkowane o rednicy
Ø20mm i długo ci 9m.
Nale y stosowa kable z izolacj na napi cie 0,6/1,0 kV/kV.
Kabel o wietleniowy nale y układa w ziemi na gł boko ci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z
ka dej strony i nakry foli niebiesk szer. 30cm. Folia ochronna powinna by uło ona na wysoko ci
25cm – 35cm nad kablem. Przy skrzy owaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable
nn powinny by uło one w rurach osłonowych o rednicy Ø110 wykonanych z polietylenu wysokiej
g sto ci (HDPE), przeznaczonych do osłony kabla pod ziemi o odporno ci na ciskanie klasy 450N.
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W miejscu zbli enia do krzaków w celu zachowania istniej cych nasadze uło enie kabla wykona
przeciskiem z wykorzystaniem rur typu np. polietylenowa (HDPE) wysokiej g sto ci, przeznaczona do
przecisku, rednica Ø110. Przy przej ciach przez jezdnie oraz wjazdy na posesje kable nale y
układa w rurze osłonowej przeznaczonej do ochrony kabla w ziemi o odporno ci na ciskanie klasy
750N. Gł boko
uło enia przepustu pod jezdni powinna wynosi minimum 100cm od górnej
powierzchni drogi do górnej powierzchni rury osłonowej. Ko ce rur powinny by lokalizowane
minimum 0,5m za kraw nikiem, w miejscach łatwo dost pnych dla słu b technicznych. Kabel
powinien by zaopatrzony w opaski z opisem maksymalnie co 10m.
W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniej cych linii kablowych nale y wykona
próbne.

przekopy

Równolegle z kablami zasilaj cymi nale y układa w ziemi bednark ocynkowan 25x4mm, z któr
poł czy wszystkie metalowe konstrukcje słupów oraz istniej c bednark .
Wszystkie poł czenia rubowe oraz odizolowane cz ci kabla nale y przed zamontowaniem
zabezpieczy przed korozj poprzez zastosowanie wła ciwych smarów bezkwasowych.
Kablow sie o wietleniow wykona zgodnie z normami:
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona przeciwpora eniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201:2007 O wietlenie dróg.
Fundamenty pod słupy o wietleniowe powinny by wykonane w jednej cało ci. Nie dopuszcza si
stosowania fundamentów dzielonych. Nale y zastosowa fundamenty zgodne z katalogiem i
zaleceniami producenta słupów oraz zabezpieczy warstw bitumiczn przed wilgoci . Słupy
lokalizowa zgodnie z planem sytuacyjnym.
W słupach nale y umie ci zł cza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-obwodowe z wkładkami
2A wykonane w II klasie ochronno ci, zapewniaj ce beznarz dziowy dost p do bezpiecznika.
2
Poł czenia wewn trz słupów nale y wykona przewodami YDY 2x1,5mm . Dodatkowo z zasilaczy w
2
oprawach do wn k słupowych nale y wyprowadzi przewody typu YDY 2x1,5mm do podł czenia
interfejsu Dali. Przewód nale y zako czy zł czem zgodnym z Wago Winsta Mini.
Wskazane słupy nale y uziemi . Do wykonania uziomów zastosowa 2 pr ty stalowe, ocynkowane o
długo ci 9m ka dy. Warto
rezystancji uziemie miejscowych nie powinna przekracza 30
natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza warto ci 5 .
W miejscach, gdzie wyst puje uzbrojenie podziemne, prace ziemne nale y wykonywa r cznie.
Nale y wykona r cznie przekopy próbne. Słupy nale y ustawi tak, aby wn ki znajdowały si od
strony drogi a dolna ich kraw d znajdowała si nie mniej ni 60cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.
W przypadku wyst pienia kolizji (zbli e ) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów.
Słupy o wietleniowe nale y lokalizowa
zachowuj c normatywne odległo ci od istniej cej
infrastruktury – uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodoci gów, gazoci gów, kanalizacji
teletechnicznej.
Podczas stawiania słupów, nale y zachowa skrajni minimum 0,5m od jezdni.
Po zbudowaniu o wietlenia i uruchomieniu obiektu, na ka dy nowy słup nale y trwale nanie
numer.
Numeracj ustali przed wykonaniem w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej (TI) ZDM
Pozna .
W przypadku rozrostu drzew i przysłaniania latarni przez gał zie nale y przeprowadzi
gał zi.

wycink

Przed przyst pieniem do prac nale y zapozna si z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
warunkach technicznych,
uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.
Na dwa tygodnie przed przyst pieniem do prac nale y zgłosi si do odpowiednich słu b
technicznych i uzgodni terminy – harmonogram wył cze niezb dnych przy wykonaniu prac oraz
terminy pomiarów kontrolnych zwi zanych z realizacj prac kablowych i o wietleniowych .
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Po zako czeniu prac nale y uzgodni termin odbioru, na którym nale y przedstawi protokoły bada i
pomiarów pomonta owych, okre lonych oddzielnymi przepisami.
Trasy projektowanych kabli, lokalizacj słupów o wietleniowych nale y wytyczy za po rednictwem
słu b geodezyjnych. Po uło eniu kabli oraz przepustów, a jeszcze przed ich zasypaniem nale y
wykona geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz . Stosown map przekaza wraz z protokołem.
Je eli stan istniej cy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbie no ci
nale y zgłosi projektantowi.
Jako dodatkow ochron przed pora eniem pr dem elektrycznym zastosowano samoczynne
wył czenie zasilania. Ponadto nale y stosowa urz dzenia w II klasie ochronno ci. Dodatkowo nale y
wskazane słupy linii o wietleniowej uziemi .
Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym musi spełnia warunki okre lone w rozporz dzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporz dzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.
Miejsca wykonywania robót ziemnych i monta owych nale y zabezpieczy zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o wietlenie na
czas nocy.
Cało
prac wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami bran owymi szczególnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe cz ci urz dze elektrycznych zabezpieczy przed działaniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo – monta owych nale y przeprowadzi przewidziane
przepisami badania, a protokoły doł czy do protokołu przekazania wykonanych prac.

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady podano w cz

ci ogólnej pkt. 2.

6.2. Wymagania kontroli robót elektrycznych
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor budowy mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby, które s oznakowane CE lub znakiem
budowlanym.
Produkty przemysłowe musz by oznakowane CE lub znakiem budowlanym, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b d dostarczone
przez Wykonawc Inspektorowi. Jakiekolwiek wyroby, które nie spełniaj tych wymaga b d
odrzucone.
Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by zgodne z dokumentacj projektow
Po zasypaniu kabli nale y sprawdzi wska nik zag szczenia gruntu oraz sprawdzi sposób usuni cia
nadmiaru gruntu z wykopu.
Słupy o wietleniowe
Latarnie i maszty o wietleniowe, po ich monta u, podlegaj sprawdzeniu pod wzgl dem:
dokładno ci ustawienia pionowego słupów, prawidłowo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem
osi o wietlanej jezdni, jako ci poł cze kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej
oraz na zaciskach oprawy, jako ci poł cze rubowych słupów, masztów, wysi gników i opraw, stanu
antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi nast puj ce pomiary:
gł boko ci zakopania kabla,
grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległo ci folii ochronnej od kabla,
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rezystancji izolacji i ci gło ci ył kabla.
Pomiary nale y wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj tkiem pomiarów rezystancji i
ci gło ci ył kabla, które nale y wykonywa dla ka dego odcinka kabla.
Ponadto nale y sprawdzi wska nik zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj odst pstwa od postanowie ST zostan rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz

ci ogólnej pkt. 2.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s :
- m (metr) - m – układanie kabli - wykonanie wykopu o dł.1m szer.0,4m*gł.0,8m, nasypanie
warstwy piasku 0,1m na dno wykopu uło enie kabla wraz z zapasem 3% na falisto , nasypanie
warstwy piasku 0,1m na uło ony kabel, nasypanie warstwy 0,15m gruntu rodzimego pozbawionego
zanieczyszcze , uło enie pasa folii w kolorze niebieskim o szeroko ci 0,2m i grubo ci min 0,5mm,
zasypanie reszty wykopu gruntem rodzimym wraz z zag szczeniem, wykonanie pomiarów,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. W razie potrzeby uwzgl dni uło enie rur osłonowych w
wykopie, odtworzenie i napraw nawierzchni, a tak e układanie w wykopie kablowym (0,1m poni ej
poziomu układania kabla) płaskownika stalowego FeZn 25x4
- szt (sztuka) – szt - dla stawianych nowych słupów o wietleniowych, fundamentów,
wysi gników, tabliczek bezpiecznikowych, opraw o wietleniowych, zarobienie ko cówek kabli,

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce odbioru robót podano w cz

ci ogólnej pkt. 2.

8.2. Wymagania szczegółowe
Umowa zawarta z Wykonawc powinna zawiera ogólne zasady przeprowadzania odbiorów
cz ciowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i monta owych, jak równie odbioru
dokonywanego po zako czeniu budowy.

8.3. Odbiory cz

ciowe.

Odbiory cz ciowe dotycz głównie tych elementów prac, które ulegaj trwałemu zakryciu
(zasłoni ciu). Kierownik budowy jest zobowi zany do zgłoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru
wykonanych robót ulegaj cych zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o przył czenie do sieci elektroenergetycznej
prób i odbiorów cz ciowych instalacji i sieci o wietleniowych oraz zwi zanych z nimi urz dze
technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

8.4. Badania i odbiór sieci o wietleniowej.
W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych nale y komisji przedło y protokóły z bada .
Ka da instalacja i sie powinna by poddana szczegółowym ogl dzinom i próbom obejmuj cym
niezb dny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotycz ce ochrony ludzi,
zwierz t i mienia przed zagro eniami, których mo e sta si przyczyn . Członków komisji wcze niej
nale y zapozna z aktualn dokumentacj techniczn oraz protokółami ze sprawdze cz stkowych.
Osoby wykonuj ce pomiary powinny posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania bada .
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Ogl dziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowa przede wszystkim prawidłowo :
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
ochrony przed po arem i skutkami cieplnymi
doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz doboru i nastawienia
urz dze zabezpieczaj cych .
doboru urz dze i rodków ochrony w zale no ci od wpływów zewn trznych
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych
Badania pomiary i próby instalacji i sieci.
Celem bada i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urz dzenia i rodki ochrony:
spełniaj wymagania norm,
spełniaj rol ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym oddziaływaniem
instalacji i sieci
s dobrane zainstalowane i wykazuj parametry okre lone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegaj równie :
zastosowane materiały i urz dzenia
poprawno wykonania poł cze
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
sprawdzenie ci gło ci przewodów ochronnych
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji kabli
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywno ci gruntu
sprawdzenie biegunowo ci
sprawdzenie samoczynnego wył czania instalacji
przeprowadzenie prób działania
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napi cia
Ka da praca pomiarowo kontrolna powinna by zako czona wystawieniem protokółu.
Ocen ko cow bada odbiorczych nale y uzna za dodatni wówczas, gdy wyniki wszystkich bada
w zakresie ogl dzin, pomiarów i prób s dodatnie. Je li w trakcie stwierdzono usterki , to po ich
usuni ciu nale y badania powtórzy .

8.5. Odbiór ko cowy.
Przed przyst pieniem do inwestorskiego odbioru ko cowego instalacji i sieci elektroenergetycznych
wykonawca kompletuje dokumenty:
umowy i aneksy na wykonanie robót
protokóły z przeprowadzonych prób monta owych
protokóły z przeprowadzonych bada oraz sprawdze odbiorczych, a tak e prób
rozruchowych
dziennik budowy
opinie rzeczoznawców ( o ile wyst powały)
DTR, instrukcje eksploatacji urz dze
certyfikaty oraz deklaracje zgodno ci na wyroby i urz dzenia
powykonawcz dokumentacj techniczn .
Inwestorski odbiór ko cowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentów, ogl dziny instalacji,
próby rozruchowe a nast pnie sporz dzenie protokółu odbioru. Roboty uznaje si za wykonane
zgodnie z dokumentacj projektow , SST oraz wymaganiami Inwestora je li wszystkie badania
kontrolne dały wyniki pozytywne, a komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich słu b
technicznych p/po , bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansuj cych i innych zaproszonych do
udziału w komisji nie wnios zastrze e i uwag.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci powinny by podane w umowie na wykonanie prac
oraz podano w cz ci ogólnej pkt. 2.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje odpowiednio:
Prace pomiarowe i przygotowawcze
wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie wyrobów i materiałów,
wykopy pod fundamenty lub kable,
zasypanie kabli i fundamentów, zag szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
monta słupów, opraw, instalacji przeciwpora eniowej i przewodów,
monta tablicy bezpiecznikowej wyposa onej
monta fundamentu pod tablic
układanie kabli z podsypk , obsypk i zasypk oraz z foli ochronn ,
układanie bednarki ocynkowanej z podł czeniem do słupów oraz szafki
wykonanie uziomów pogr anych szafki oraz wskazanych słupów o wietleniowych,
zarobienie na sucho ko ców kabla,
uło enie rur osłonowych,
wykonanie przecisków
monta fundamentów z podło em i izolacj
oznakowanie robót,
odwiezienie odpadów i koszt ich składowania,
zabezpieczenie kabli przed wilgoci i wpływami chemicznymi oraz atmosferycznymi,
wykonanie poł cze powłok, pancerzy i ył kabli,
uszczelnienie rur osłonowych,
wykonanie oznaczenia linii kablowych
podł czenie zasilania,
sprawdzenie działania o wietlenia z pomiarem nat enia o wietlenia,
sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urz dze do chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu,
wykonanie bada i pomiarów uj tych w niniejszej SST.
przywrócenie stanu istniej cego nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz
1: Zasady ogólne.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o wietleniowe. Cz
1: Wymagania ogólne i badania.
PN-E-06314:1979 Elektryczne oprawy o wietleniowe zewn trzne
PN-EN-24180:2002 Opakowania transportowe z zawarto ci .
PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o wietleniowe wymagania szczegółowe , oprawy drogowe i uliczne.
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 – Oddziaływanie wiatru
PN-EN 13369 wspolne wymagania dla prefabrykatów z betonu
PN-C-89269:1997 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmi kczonego poli(chlorku winylu).
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-T-05000:1997 Kopalniane sieci telekomunikacyjne. Linie kablowe. Metody pomiarów parametrów
elektrycznych.
PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia.
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i
elbetowe -- Zabezpieczenia powierzchniowe
PN-EN 13201 O wietlenie dróg
PN-EN 10240:2001 Wewn trzne i/lub zewn trzne powłoki ochronne rur stalowych -- Wymagania
dotycz ce powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
PN-S-02205 – Roboty ziemne
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N SEP–E–004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó . zm. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z pó niejszymi
zmianami)
N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona przeciwpora eniowa

11. PRACE TOWARZYSZ CE
Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu
linii napowietrznych i kablowych – zasilaj cych i o wietleniowych, lokalizacji słupów energetycznych i
o wietleniowych itp.
Po wykonaniu prac monta owych nale y wykona inwentaryzacj powykonawcz w postaci
uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl. wykonanie projektu powykonawczego.
Przed opuszczeniem terenu budowy nale y uporz dkowa plac budowy, zdemontowa wszystkie
rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.
Odtworzy nale y wszystkie elementy trasy naruszone podczas wykonywania prac.
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