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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przebudowy kablowej linii oświetlenia ulicznego ul. Cmentarnej w miejscowości 

Skórzec. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument 

przetargowy przy zleceniu i realizacji przebudowy kablowej linii oświetlenia ulicznego ul. Cmentarnej w 

miejscowości kórzec. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych 

z budową kablowej linii oświetlenia ulicznego ul. Cmentarnej w miejscowości Skórzec. 

Zakres inwestycji: 
- przestawienie stanowiska słupowego w lampą oświetleniową – 1 szt., 

- odkopanie ręczne kabla oświetleniowego – 29 m, 

- ułożenie  kabla oświetleniowego po nowej trasie – 29 m. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie wykonywania robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                    

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

 

1.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania 

        

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Przewidziano zastosowanie materiałów istniejących: słupa, kabla nN. 

 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  

w dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable. 

        

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 

pobliżu. 

 

5.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych  
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Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić 

rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek abizolem R+P i poziom górnej 

powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 

fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 

± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm 

 

5.3. Montaż słupów  

 

Słupy należy ustawiać na ustawione fundamenty prefabrykowane. Odchyłka osi słupa od pionu, po 

jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego 

wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające 

pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 

5.4. Montaż wysięgników 

 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących i samochodu z balkonem. Część pionową 

wysięgnika należy nasunąć na wierzchołek słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy 

unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu 

wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze 

słupem należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną. 

 

5.4. Montaż opraw 

 

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

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy).Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających w 

rurkach oslonowych do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm2 o 

izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2.Ilość przewodów 

zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić oddzielną 

parą przewodów. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany 

przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie 

pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

 

5.6. Układanie kabli 

 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione służby geodezyjne. Układanie kabli 

wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 [13] i opisem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne co 10m na 

prostych odcinkach oraz na każdym skrzyżowaniu kolizyjnym. 

 

 

5.9. Ochrona przed korozją 

 

Wysięgniki i słupy mają być ocynkowane. Grubość powłoki powierzchni zewnętrznych jak i 

wewnętrznych powinna być nie mniejsza niż 450 g/m2 . Trwałość takiego zabezpieczenia gwarantuje 

bezobsługowe użytkowanie słupów od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 

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

6.2. Fundamenty, ustoje 

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 

oraz wytrzymałości. 
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 Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia 

w planie i rzędne posadowienia. 

6.3. Latarnie i maszty oświetleniowe 

 Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 

[30]. 

 Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw 

względem osi oświetlanej jezdni, jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-

zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i 

opraw, stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

6.4. Linia kablowa 

  W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

 Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem.  

6.5. Skrzynka pośrednia 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy obudowa izolowana skrzynki i jej konstrukcja 

mocująca odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej.  

 Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

 ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 

 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

 jakość konstrukcji. 

 stan elementów obudowy, 

 jakość połączeń kabli, 

 zgodność schematu skrzynki ze stanem faktycznym (schemat taki powinien być zamieszczony 

na widocznym miejscu wewnątrz skrzynki). 

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa 

  Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. 

  Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy dokonać sprawdzenia jakości połączeń i 

pomiarów zastosowanego wyłącznika różnicowoprądowego. 

  Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

6.7. Pomiar natężenia oświetlenia 

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

Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej  

i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących 

zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w 

złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać 

przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 

30% całej skali na danym zakresie. 

  Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 

umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

 Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10]. 

 6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

  Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

SST zostaną przez Inżyniera 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 

 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 

ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

8. Odbiór robót 

 

 Przy przekazywaniu linii oświetleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokóły z dokonanych pomiarów, 

 protokóły odbioru robót zanikających, 

 ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny 

 atesty na wbudowane materiały i urzadzenia. 

 

9. podstawa płatności 

 Podstawa płatności oparta jest na zasadach zawartych w umowie. 

10. Przepisy związane. 

 

10.1. Normy 
   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

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

odbiorze 

   3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

   4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

   5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

   6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

   7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

   8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

   9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

 11. PN-IEC-60364-5-523 Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 

 12. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

 13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

 16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

 17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

 18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania 

 19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 

badania 

 20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 

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

suspensyjnego 

 22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 

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

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

 26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

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

 28. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 
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 29.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

 30. 

  

 31.  

BN-79/9068-01 

 

N SEP-E-004 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 

10.2. Inne dokumenty 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1996 r. 

„Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych” (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 

30 czerwca 1988 r. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z 

dn. 26.11.1990 r.) 

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

 


