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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej- Oświetlenie uliczne- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 
0907T - ulica Szkolna z ulicą Iglastą i  planowanym przedłużeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą 

Szkolną, na skrzyżowanie typu rondo 
 w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie 

połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch 
skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu 

rondo 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową oświetlenia ulicznego ulicy j.w. 
1.3. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem oświetlenia 
wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej. 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.5.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.5.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

1.5.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

1.5.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.5.6. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

1.5.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

1.5.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 

1.5.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.5.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
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1.5.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5.12. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną.. 

1.5.13 Fundament - konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do ustawienia słupa lub szafy 
oświetleniowej. 

1.5.14 Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 
1.5.15. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona  na fundamencie. 
1.5.16. Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Użyte określenia i definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi przepisami normatywnymi  
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.7 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych. 
Dokumentację robót montażowych linii oświetleniowej stanowią 
- projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych, 
końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji linii energetycznych należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inspektora materiał z innego źródła. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to 
możliwe przed użyciem materiału , albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora. 
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem lub niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
2.2 Piasek 
Piasek do układania kabli w ziemi  powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
2.3 Folia 
Folię należy stosować dla oznaczenia trasy linii kablowej. Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego 
PCW koloru niebieskiego o grubości 0,4 – 0,6mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN-886353-03. 
2.4 Elementy  gotowe 
2.4.1 Fundamenty prefabrykowane 
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Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być 
wykonane z uwzględnieniem  parametrów wytrzymałościowych i warunków w jakich będą pracowały. Ogólne 
wymagania określone są w PN-79/9068-01. 
 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie 
antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu na 
przekładkach z drewna sosnowego. 
2.4.2 Przepusty  kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych  na działanie łuku 
elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie obciążeń cisnących, z jakimi należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia.  
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia 
przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z HDPE o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205         . 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.   
 
2.5.  Kable 
 
2.5.1 Kable zasilające ziemne 
Kable zasilające szafę sterowniczą pomiarowo– bezpiecznikową i oprawy oświetleniowe zawieszone na słupach  
powinny spełniać wymagania N-SEP-E- 004.  Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, 
czterożyłowe o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej , typu YAKXs 4x35 mm2. Przekrój żył kabli powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową.  
 
2.6. Słupy, wysięgniki, oprawy, lampy, tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe 
 
a/- słupy oświetleniowe  

               Słupy - wykonanie ze stopu aluminium EN AW 6060 (zgodnie z normą PN-EN 485-3). Podstawy słupów tłoczone z 
blachy aluminiowej (ze stopu aluminium EN AW 5754). Aluminiowy słup oświetleniowy powinien posiadać wnękę 
do zabudowy złącza słupowego. Wnęka powinna znajdować się na wysokości powyżej 500 mm, licząc od poziomu 
gruntu. Na tylnej ściance wnęki musi być przyspawana szyna aluminiowa, do której mocuje się złącze słupowe. 
Wnęka słupa aluminiowego w oparciu o normy PN-EN 60529 winna posiadać IP 34. Pokrywa wnęki ma być 
przykręcana dwoma nierdzewnymi śrubami M8 o specjalnym, nietypowym kształcie gniazda pod klucz imbusowy, 
w celu uniemożliwienia otwarcia wnęki przez niepożądane osoby. Na śruby nakładane powinny być podkładki typu 
o-ring zabezpieczające przed wypadnięciem podczas odkręcania. 

              Z uwagi na niekorzystne działanie związków soli i amoniaku, a także w celu zapobieżenia uszkodzeniom 
mechanicznym należy zabezpieczyć dolną część słupa- w tym celu należy pokryć podstawę słupa wraz z otworami 
na śruby mocujące oraz część walcową do wysokości 350 mm elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farbą 
antyplakatową do wys. 2,0 m. Grubość powłoki zabezpieczającej ma wynosić w granicach od 0,7 mm do l mm, a jej 
twardość 90°sh. Powierzchnia elastomeru powinna być pomalowana farbą odporną na działanie promieniowania 
UV, Na całej długości słupy wraz z wysięgnikiem muszą posiadać powłokę ochronną uzyskaną poprzez 
anodowanie. Kolor dla słupów anodowanych ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Uwzględniając warunki 
użytkowania, powłoka anodowa słupów musi wynosić 20 µm. 

             Wysokość zamocowania oprawy h=9,5 m przy jezdniach  /,  wysokość słupa średnica zakończenia słupa - 60 mm; 

              Jednoramienne łukowe  o długości wysięgu w=1,5 m i  kącie nachylenia 5 stopni . 

b/. Tabliczki zaciskowe — bezpiecznikowe z bezpiecznikami -złącza słupowe /IZK/ z możliwością przyłączenia do 
czterech  kabli 4 x 35 mm ; 

c/. Oprawy: 
Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) . 
Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo.  
Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie . 
Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08.  
Szczelność komory optycznej – IP66.  
Szczelność komory elektrycznej – IP66.  
Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm.  
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Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na   wysięgniku jak i bezpośrednio na 
słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° 
(montaż na wysięgniku) . 
Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz.  
Moce opraw :  
-przy jezdniach drogi gminnej  P= 60 W.  
 
2.7 Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych. 
Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać wymagania  PN-E-90184. Należy stosować 
przewody o napięciu 750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż  1,5 mm2 i 
izolacji polwinitowej. 
2.8 Pręty uziomowe. 
Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe miedziowane φ 17,2 wg. PN-75/H-93200. 
2.9 Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne. 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego przydatności lub jakości, materiał taki należy poddać  
badaniu. 
2.10 Składowanie materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie w miarę postępu robót. 
3. SPRZĘT. 
3.1 Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Wykonawca przystępujący do budowy oświetlenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu: 
- żurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do φ 15 cm, 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t, 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- przyczepy dłużycowej, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia: 
- lokalizacji, 
- warunków geologiczno-wodnych, 
- uzbrojenia podziemnego terenu. 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu oraz 
warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu powinny 
odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050. 
5.2 Montaż fundamentów prefabrykowanych. 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm 
warstwie betonu B10. 
Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Zasypywanie fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić minimum 
0,97 według PN-S-002205;1998. 
5.3 Montaż słupów. 
Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed przystąpieniem do 
ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan powierzchni styków elementów mocujących. Wszystkie 
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powierzchnie powinny być czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń. Podczas montażu, Wykonawca 
powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów. 
Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością na 
pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres 
nie krótszy niż 18 miesięcy. Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być dokręcane dwustadiowo 
oraz zabezpieczone przed odkręcaniem i przed korozją. W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, 
należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej. Słupy tak ustawiać aby wnęka 
znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy, oraz nie 
powinna być położona niżej niż 60 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
 Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w 
„Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa 
niż 0,001 wysokości słupa. 
 
5.4 Montaż wysięgników. 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. 
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego , 
lub przymocować do bocznej powierzchni słupa . Po ustawieniu, należy go unieruchomić .Pion wysięgnika należy 
ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem równym jej ciężarowi. Wysięgniki w stosunku do osi 
jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w łuku) powinny być ustawione pod kątem 90°. 
 
5.5 Montaż opraw oświetleniowych. 
Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem jej na słupie, należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. 
Oprawy oświetleniowe z lampami należy montować po ustawieniu słupów oświetleniowych z samochodu z 
platformą i balkonem. Lampy powinny być dostosowane do opraw oświetleniowych. Oprawy powinny być 
mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 
wiatru dla II strefy wiatrowej. 
5.6 Montaż przewodów. 
Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów i wysięgników przed zamontowaniem opraw. 
Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku przewodów, 
należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na całej długości odcinka luźnego. O ile nie przewidziano 
inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody łączące oprawy oświetleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi 
słupa powinny posiadać żyły miedziane o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2. 
5.7. Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 
normą  N-SEP-004. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7m na warstwie piasku o 
grubości 10cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku a następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości co najmniej 15 cm. Jako oznaczenie trasy linii kablowej, wzdłuż całej trasy,co najmniej 25 cm nad kablem, 
należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu nad kablem i po rozplantowaniu nadmiaru ziemi, wskaźnik zagęszczenia gruntu w trawniku winien wynosić 
0,97 a pod chodnikiem 1,0. Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi i drogami kabel układać w 
przepustach kablowych. Kabel ułożony w ziemi na całej długości powinien posiadać znaczniki identyfikacyjne. 
Przy latarniach, przepustach kablowych, szafach oświetleniowych należy pozostawić 1,5 m kabla jako zapasy 
eksploatacyjne. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 
 
5.8 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie. Zasilania zgodnie z PN-IEC-
60364-4-41 Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy 
połączyć przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiającym. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu. W wyniku badań 
testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Wykopy pod fundamenty. 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne 
zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w 
nich ustawienie fundamentów lub ustojów, zgodnie z lokalizacją i rzędnymi posadowienia określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
6.2.2 Wykopy pod kabel  
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
- głębokość zakopania kabla, 
- grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległość folii ochronnej od kabla, 
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-pomiar ciągłości żył kabli, 
 -pomiar rezystancji żył kabli 
6.2.3. Fundamenty i ustoje.  
Wielkość fundamentu powinna być zgodna z zalecenia mi producenta dla danego słupa i  spełniać wymagania dla II 
strefy wiatrowej dla słupa i oprawy i posadowienia  w średnim gruncie .  
  Ponadto fundament prefabrykowany  spełniać poniższe wymagania : 
• beton klasy min. B20, 
• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali, 
• końce śrubowe cynkowane ogniowo,  
• w   fundamentach   betonowych   do   słupów  aluminiowych zastosować tulejki 

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co 
zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego na śrubie, 

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 
• powierzchnia   pokryta   środkiem   impregnującym (atestowana asfaltowa emulsja anionowa), 
• jednoelementowa konstrukcja ułatwiająca posadowienie produktów w gruncie, 
• łatwy i szybki montaż słupa bez konieczności sezonowania, 
• wielkość fundamentu powinna być zgodna z zalecenia mi producenta dla danego słupa i  spełniać wymagania dla 

II strefy wiatrowej dla słupa i oprawy i posadowienia  w średnim gruncie .  
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami BN-
79/9068-01 . Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Po zasypaniu 
fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień , zagęszczenia gruntu, który powinien 
wynosić co najmniej 0,97 wg  BN-77/8931-12. 
6.2.4. Słupy.  
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 
- lokalizacji, 
- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
- zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową 
6.2.5. Wysięgniki. 
Ustawienia wysięgników względem oświetlanej jezdni lub stycznej do jej łuku, powinno być wykonane z tolerancją 
±2°. 
6.2.6. Badania po wykonaniu robót. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 
czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę 
na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
6.3 Instalacja przeciwporażeniowa. 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości 
ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić 
stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płycej niż 60 cm. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 
stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiarowymi budowanego oświetlenia są: 
- dla demontowanej linii kablowej nn - metr 
- dla demontowanej latarni  oświetleniowej, wysięgnika - komplet, 
- dla montowanej linii kablowej nn - metr 
- dla montowanej  latarni  oświetleniowej  - komplet, 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik 
pozytywny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1 Cena jednostki obmiarowej. 
Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1 
Cena obejmuje: 
-demontaż opraw , 
- demontaż  wysięgników, 
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- odkopanie linii kablowych nn 
- demontaż linii kablowych nn 
- montaż fundamentów dla słupów , 
- montaż słupów oświetleniowych i wysięgników, 
- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach, 
- wykonanie rowów kablowych 
- układanie linii kablowych nn 
- układanie rur ochronnych 
- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji słupów i trasy linii kablowych, 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- uporządkowanie terenów po budowie oświetlenia, 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
- koszt nadzoru użytkownika. 
- koszt wyłączenia napięcia 
- koszt materiałów 
- dostarczenie materiałów 
- podłączenie linii do sieci 
- wykonanie testów i pomiarów linii 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-CEN/TR - 13201-1 Wybór klas oświetlenia 
PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oświetleniowe 
Norma N-SEP-E-004- Elektroenergetyczne linie kablowe  
PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
                                 Część 2-4 Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi 
PN-S-002205:1998 – Drogi samochodowe .Roboty ziemne. 
PN-E-90184 –Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
                                  Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-80/C-89205        Rury z nieplastikowego polichlorku winylu. 
 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. 
                          Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe.  
                     Obliczenia statyczne i projektowanie 
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  
                          Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii  
                          napowietrznych. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-88/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-75/H-93200 –Pręty stalowe miedziowane . Wymagania ogólne 
BN -77/8931-12-Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-83/8836-02 Zabezpieczenia przed osypywaniem się gruntów .Wymagania ogólne 
10.2. Inne dokumenty. 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 
10.11.2000r. 
- USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 
43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 
17.09.1999r. 
- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobór osprzętu. 
Opracowanie: COBR „Elektromontaż”. Maj 1996r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r. 
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