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1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania :
Budowa oświetlenia ulicznego :

- wieś Skarbikowo, bm. Kampinos.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia
drogowego .
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.4.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonania i odbioru następujących
robót:
− wymiana słupa śN-10 linii napowietrznej 0,4 kV na słup wirowany E 10,5/4,3,
− wymiana słupów linii telekomunikacyjnej na słupy śN-10 i E 10,5/4,3,
− przełoŜenie przewodów linii telekomunikacyjnej na słupy linii oświetleniowej ,
− montaŜ przewodów oświetleniowych AsXSn 2 x 25 mm2 ,
− montaŜ opraw oświetleniowych SL 100,
− montaŜ szafy oświetleniowej SON ,
− montaŜ uziemień.
1.5. Określenia podstawowe i definicje
Słup betonowy - wolnostojąca konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za
pomocą fundamentu
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów betonowych .
Przęsło – część linii napowietrznej zawartej między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Zwis f – pionowa odległość mierzona w środku rozpiętości przęsła między przewodem a prostą łączącą punkty
zawieszenia przewodu.
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, za pomocą fundamentu słuŜąca
do zamontowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 12 m.
Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej
w pozycji pracy.
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
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.
Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący
pracować pod i nad ziemią.
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia
się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.7. Dokumentacja robót montaŜowych
Dokumentację robot montaŜowych elementów instalacji oświetlenia ulicznego stanowią :
− projekt budowlano-wykonawczy,
− specyfikacja wykonania i odbioru robót,
− dziennik budowy/robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uŜytych wyrobów,
− protokoły odbiorów robót,
− protokóły badań i pomiarów,
− dokumentacja powykonawcza .
1.8. Kody CPV
CPV 45232210 – 7 - Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
CPV 45316110 – 9 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.

2. MATERIAŁY
NaleŜy zastosować materiały i urządzenia spełniające aktualnie obowiązujące wymagania przepisów.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wykonawca bez zgody
Inspektora Nadzoru nie moŜe dokonać zmiany materiałów nawet jeśli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2 Materiały - linia napowietrzna
Słupy betonowe
Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia przewodu, opraw i wysięgników oraz parcia
wiatru dla danej strefy wiatrowej .
NaleŜy stosować Ŝerdzie typu E i śN o długościach nie mniejszych niŜ 10 m.
Ustoje
Zaleca się stosowanie typowych elementów ustojowych ujętych w projektach.
W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, naleŜy wykonać
zabezpieczenie antykorozyjne.
Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od
zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w Ŝadnym miejscu
napręŜenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych napręŜeń zwykłych, a dla warunków pracy
zakłóceniowej lub montaŜowej - dopuszczalnych napręŜeń zwiększonych.
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Przewody napowietrzne
Przewody elektroenergetyczne samonośne o Ŝyłach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego
nierozprzestrzeniającego płomienia (XSn) na napięcie znamionowe 0,6 / 1 kV o ilości i przekroju Ŝył wg.
projektu technicznego.
Osprzęt linii napowietrznej
Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niŜ część linii z którą współpracuje.
Części wykonane z tworzyw sztucznych muszą być odporne na niskie i wysokie temperatury oraz na
promieniowanie UV, natomiast części metalowe na korozję.
Części osprzętu przewodzące prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną
zbliŜoną do przewodności przewodów roboczych oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie duŜą
powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto
powinny być zabezpieczone przed moŜliwością powstawania korozji elektrolitycznej.
Gniazda bezpiecznikowe
Przystosowane do linii izolowanych – z zaciskiem przebijającym izolację .
Napięcie znamionowe – 500V. Prąd znamionowy – 25 A. Część z tworzywa sztucznego odporna na warunki
atmosferyczne, UV i niepalne. Część metalowa odporna na korozję.
Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii naleŜy stosować odgromniki o napięciu roboczym 0,66 kV i znamionowym
prądzie wyładowczym 5 kA , w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Odgromniki muszą być przystosowane do linii nieizolowanych i linii izolowanych o przekroju do 70 mm2 .
2.3. Źródła światła i oprawy oświetleniowe
Ze względu na wysoka skuteczność świetlna, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca się stosowanie wysokopręŜnych lamp sodowych. Napięcie zasilania 230V/50Hz.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych
stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi
komory lampowej IP 65 i klasa ochronności II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny
być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być odporne na warunki atmosferyczne, promienie
UV.
Przewody do opraw oświetleniowych
Przewody wieloŜyłowe na napięcie 750V o Ŝyłach miedzianych w izolacji i powłoce polwinitowej i przekroju
Ŝyły nie mniejszym niŜ 2,5 mm2.
Wysięgniki
Kształt i wymiary wysięgników powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów i opraw oświetleniowych uŜytych do oświetlania drogi.
NaleŜy wysięgniki zabezpieczyć przed korozją.
2.4. Szafy oświetleniowe
SO wykonane muszą być z materiału izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnącego oraz posiadać następujące
parametry :
− stopnie ochrony : IP44, IK10,
− napięcie : AC 500V,
− natęŜenie prądu – miń. 100A.
Obudowy z podwójnymi drzwiczkami ( część ZE i część odbiorcy ) . Drzwiczki zamykane na zamek.
WyposaŜenie SO wg. projektu.
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2.5. Uziomy
Uziomy poziome - płaskownik stalowy ocynkowany o wymiarach miń. 25 x 4 mm.
Uziomy pionowe - pręty stalowe ocynkowane o wymiarach miń. Φ 20 ( lub pomiedziowane - miń.Φ 18 ) .
2.6. Materiały budowlane
Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku III.
świr na podsypkę
świr na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III.
Beton
Przy wykonywaniu ustoju betonowego na mokro naleŜy zastosować beton klasy B30 :
wytrzymałość na ściskanie – 30 Mpa,
nasiąkliwość – 5 % ,
mrozoodporność – F50 .

−
−
−

2.7. Linia telekomunikacyjna
Materiały istniejące.
Według projektu technicznego naleŜy zastosować następujące elementy gotowe :

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
L.p.

Nazwa

j.m.

Ilość

1.

śerdź wirowana typu E10,5 / 4,3

kpl

9

2.

śerdź śN – 10

kpl

24

3.

Płyta stopowa ( trylinka )

szt

9

4.

Płyta ustojowa U-85

szt

9

5.

Belka ustojowa B-60

szt

48

6.

Przewód izolowany AsXSn 2 x 25 mm2

m

1700

7.

Hak typu SOT 21

szt

36

8.

Hak typu SOT 29

szt

20

9.

Uchwyt odciągowy typu SO80

szt

12

10.

Uchwyt przelotowy i naroŜny typu SO130

szt

24

11.

Uchwyt przelotowy i naroŜny typu SO136

szt

2

12.

Oprawa typu SL 100/100 W

szt

32

13.

Lampa sodowa NAV - T 100 W

szt

32

14.

Bezpieczniki SV19.25

szt

32

15.

Wkładka topikowa BiWts 4A

szt

32
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16.

Przewód YDY 3 x 2,5 mm2

m

128

17.

Zaciski izolowane typu SL 21.1

szt

68

18.

Uchwyt do wysięgnika wierzchołkowego na słup E

szt

8

19.

Uchwyt do wysięgnika wierzchołkowego na słup śN

szt

24

szt

32

0

20.

Wysięgnik rurowy Wo 1/1 - 15

21.

Odgromniki GXO 0,66/5

kpl

9

22.

Bednarka Fe/Zn 25/4 mm

m

187

23.

Uziom pionowy fi 20

m

192

24.

Skrzynka sterownicza SON

kpl

1

25.

Rury osłonowe Arota typu BE 50

m

10

26.

Konstrukcja wsporcza SON

kpl

1

3. SPRZĘT I MASZYNY DO WYKONANIA ROBÓT
NaleŜy uŜywać sprzętu , który nie spowoduje pogorszenia jakości wykonywanych robót.
Sprzęt przewidziany do wykonania oświetlenia drogowego :
− Ŝuraw samochodowy,
− samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem,
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø 70 cm,
− koparka,
− spawarka transformatorowa do 500A,
− zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,
− agregat prądotwórczy,

4. ŚRODKI TRANSPORTU
NaleŜy zastosować takie środki transportu , które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych
materiałów.
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przesuwaniem.
Elementy konstrukcji wsporczych przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów – zarówno
elementy stalowe jak i Ŝelbetowe.
Środki transportu przewidziane do transportu materiałów i elementów oświetlenia drogowego:
− samochód skrzyniowy,
− przyczepa dłuŜycowa,
− samochód dostawczy,
− przyczepa do przewoŜenia kabli.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem na budowę i umową z Zamawiającym.
5.1.Wykopy pod słupy
Lokalizację słupów przed przystąpieniem do robót wytyczają uprawnione słuŜby geodezyjne.
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Ponadto naleŜy sprawdzić czy
w strefie planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje naleŜy usunąć lub
zabezpieczyć istniejące urządzenia zgodnie z zaleceniami uŜytkownika.
Wykopy dla słupów naleŜy
fundamentów,

wykonywać wiertnicą lub koparką w zaleŜności od przyjętych ustojów i

Przy zbliŜeniu do innych urządzeń podziemnych wykopy naleŜy wykonywać ręczne.
Wykopy naleŜy poprzedzić usunięciem ziemi rodzimej do gł. ok. 20 cm na odległość 1m poza obrys wykopów .
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 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 naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub
zagęszczarką wibracyjną.
Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplantować w pobliŜu lub
odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
5.2. MontaŜ słupów – wymagania ogólne

Słupy naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane wykopy lub fundamenty .
Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez zanieczyszczeń.
Podczas montaŜu naleŜy zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów.
Połączenia metalowe elementów powinny być chronione przed korozją.
MontaŜ słupów betonowych typu E i śN
Przed ustawieniem słupa w wykopie naleŜy przeprowadzić jego montaŜ w pozycji poziomej instalując
konstrukcje stalowe , elementy ustojowe i elementy uziemienia – zgodnie z rozwiązaniami projektowymi.
5.3. MontaŜ wysięgników
MontaŜ wysięgników naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montaŜu wydaną przez ich producenta.
Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części
słupa oświetleniowego , lub przymocować do bocznej powierzchni słupa . Po ustawieniu, naleŜy go
unieruchomić. Pion wysięgnika naleŜy ustalać pod obciąŜeniem oprawą oświetleniową .
5.4. MontaŜ opraw
MontaŜ opraw na słupach 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 mocować na słupach 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.
NaleŜy wyregulować kąt nachylenia oprawy zgodnie z projektem.

5.5. MontaŜ izolowanych przewodów i osprzętu linii napowietrznej
NaleŜy zastosować przewody samonośne zgodnie z dokumentacją
Do montaŜu przewodów przystępuje się po ustawieniu słupów i zamontowaniu na nich rolek montaŜowych.
Przewody naleŜy rozciągać przy pomocy przeciągniętej wstępnie linki nylonowej opartej na rolkach
montaŜowych. Do wciągania naleŜy stosować wciągarki mechaniczne.
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Po zamontowaniu przewodów na uchwytach końcowych naleŜy wyregulować naciąg dobrany z tabel zwisów.
Na słupach końcowych końce przewodów naleŜy zabezpieczyć osłonkami wg przekroju przewodu.
MontaŜu odgromników, bezpieczników opraw oświetleniowych, zacisków odgałęźnych naleŜy dokonywać po
kompletnym naciągu przewodów linii.
Do montaŜu osprzętu linii napowietrznej izolowanej naleŜy stosować odpowiednie narzędzia.
Odległość przewodów izolowanych od gałęzi drzew powinna być nie mniejsza niŜ 0,5 m.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej
Jest uzaleŜnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową oraz
od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Zakład Energetyczny.
Wykonanie ochrony przed dotykiem pośrednim polegającej na samoczynnym wyłączeniu zasilania naleŜy
wykonać w układzie sieci :
a) TN-C przez połączenie części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem PEN.
b) TT przez połączenie części przewodzących dostępnych z uziemieniem.
5.7. Wykonanie uziomów
Uziomy poziome naleŜy układać na głębokości nie mniejszej niŜ 0,6 m.
Uziom pionowy powinien być nie krótszy niŜ 3m.
MoŜna wykonywać uziomy kombinowane stanowiące połączenie uziomów poziomych i pionowych.
Uziomy naleŜy łączyć w sposób trwały przez skręcanie lub spawanie a połączenia naleŜy zabezpieczyć przed
korozją.
5.8. PrzełoŜenie przewodów linii telekomunikacyjnej.
DemontaŜ i montaŜ przewodów naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Linię telefoniczną naleŜy wykonać istniejącymi przewodami typu XzTKMXpwn z zastosowaniem istniejącego
osprzętu. Mocowanie uchwytów przelotowych i odciągowych do słupów typu śN-10 wykonać za pomocą haków
SOT 21 a do słupów typu E10,5/4,3 – SOT 29.
PrzełoŜenie przewodów telefonicznych z istniejących słupów SZT8,5 na projektowane słupy oświetlenia
ulicznego ( typu śN-10 i E10,5/4,3 ) wykonać bez przerw w łączności pod nadzorem słuŜby TP. Przewody
telefoniczne zawiesić na wysokości 5,4 m nad ziemią – odległość od linii oświetlenia ulicznego nie mniejsza niŜ
1,0 m. Linkę nośną naleŜy uziemić zgodnie z projektem..
Wartość rezystancji uziemienia linki nośnej wynosi R < 10 Ω . Uziemienie wykonać z bedn. Fe/Zn 25/4 mm i
prętów oc. Ф 20 mm.
Całość wykonać zgodnie z normami ZN-96/TPSA .
Słupy z demontaŜu przekazać do TP.

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie właściwej kontroli robót i jakości wyrobów .
Wszystkie wadliwie wykonane elementy robót zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6.1. Wykopy pod słupy
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścian wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową .
Po zasypaniu wykopów naleŜy sprawdzić zagęszczenie gruntu i usuniecie nadmiaru gruntu z wykopu.
NaleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić, co najmniej 0,85.
6.2. Fundamenty i ustoje
NaleŜy sprawdzić kształt, wymiary , wygląd zewnętrzny i wytrzymałość.
6.3. Słupy betonowe E i śN
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Słupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy naleŜy sprawdzić w zakresie :
− lokalizacji,
− kompletności wyposaŜenia i prawidłowości montaŜu,
− dokładności ustawienia w pionie i kierunku,
− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,
− zgodności posadowienia z dokumentacją projektową.
6.4. Przewody linii napowietrznej
NaleŜy sprawdzić :
− jakość połączeń ,
− napręŜeń w zaleŜności od przyjętego obostrzenia,
− wysokość zawieszenia przewodów nad obiektami krzyŜującymi .
6.5. Instalacja przeciwporaŜeniowa.
NaleŜy skontrolować wykonanie uziemienia :
− głębokość ułoŜenia bednarki,
− stan połączeń spawanych,
− stan zagęszczenia gruntu.
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary ochrony przeciwporaŜeniowej dla właściwego dla danej sieci
układu.
6.6. Pomiar natęŜenia oświetlenia.
Przed dokonaniem pomiarów lampy muszą świecić co najmniej 100 godzin. Pomiary rozpocząć nie wcześniej
jak 0,5 godziny po zaświeceniu lamp. Pomiary wykonywać zgodnie z normą.
6.7. Pomiar uziemienia.
Wartość uziemienia odgromników nie moŜe być większa jak 10 Ω.
Wartość uziemienia punktu N w sieci TNC nie moŜe być większa jak 5 Ω.
Wartość uziemienia ochronnego w sieci TT wg dokumentacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót.
Przyjmuje się następujące jednostki obmiaru dla :
− linii napowietrznej – metr [m] lub kilometr [km],
− słupów – sztuka [szt.],
− szafka SON – komplet [kpl.],
− opraw i wysięgników – sztuka [szt.],
− bezpieczników i odgromników – sztuka [szt.],
− uziemienia – metr [m] .

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Wykonawca prowadzi ewidencję wszystkich zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.
Wykonawcza opracowuje niezbędne instrukcje eksploatacji i konserwacji.
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8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi podlegają następujące roboty:
− wykopy pod fundamenty słupów,
− wykonanie fundamentów i ustojów,
− wykonanie uziomów poziomych i pionowych.
Roboty te podlegają zgłoszeniu przez Wykonawcę przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy / robót.
8.2. Odbiór częściowy.
Po wykonaniu wcześniej uzgodnionego z Inspektorem nadzoru zakresu robót .
8.3. Odbiór końcowy.
Po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. Wykonawca zgłasza zakończenie robót. Zamawiający wyznacza
termin odbioru i skład Komisji Odbioru.
Wymagane dokumenty do odbioru końcowego robót :
a) oświadczenie kierownika budowy / robót elektrycznych ,
b) dziennik budowy / robót,
c) dokumentacja techniczna powykonawcza,
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
e) protokół odbioru z PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o., Rejon Energetyczny Pruszków ,
f) protokóły pomiarów i badań instalacji :
− pomiary rezystancji izolacji obwodów ,
− pomiary ochrony przeciwporaŜeniowej ,
− pomiary natęŜenia oświetlenia,
− pomiary uziemień.
8.4. Odbiór pogwarancyjny.
Po okresie gwarancyjnym zgodnie z ustaleniami jak w umowie .

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie jako rozliczenie ryczałtowe lub kosztorysem
powykonawczym.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
Normy :
1.

PN-80/B-03322

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2.

PN-68/B-06050

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy
odbiorze
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Cement portlandzki
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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10.
11.
12.

PN-76/E-02032
PN-55/E-05021
PN-75/E-05100

Oświetlenie dróg publicznych
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13.
14.

PN-76/E-05125
PN-91/E-05160/01

15.

PN-83/E-06305

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

16.
17.

PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

18.

PN-91/M-34501

19.

PN-86/O-79100

20.
21.

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

30.

BN-79/9068-01

31.

N SEP-E-004

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

32.

N SEP-E-003

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.”

Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
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
Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. Wymagania i
badania
Kit miniowy
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

Inne dokumenty :
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
2. 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.)
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. Instalacje elektryczne,
1973 r.
4. 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.)
5. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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