
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.01.03.05 

  189  

D.07.07.01. Budowa oświetlenia drogowego 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem, bocznej ulicy Leszka w Wodzisławiu Śląskim (długość około 400 mb)”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową oświetlenia 
drogowego realizowanego w ramach zadania i wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. Wiąże się z tym 
zarówno zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych własności Tauron Dystrybucja S.A. jak i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego własności UM Wodzisław Śląski. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normą PN-75/E-02032, „Zaleceniami dotyczącymi oświetlenia 
dróg i ulic” wydanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia 

się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.2. Średnie natężenie oświetlenia na jezdni - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię jezdni do jej 

pola. 
1.4.3. Równomierność oświetlenia - iloraz minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia, które występuje 

na danej płaszczyźnie oświetlanej. 
1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 
1.4.5. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlne- go 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 

1.4.6. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.7. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
1.4.8. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości większe niż 14 m. 
1.4.9. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego w 

pozycji pracy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 
 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
 ochrony środowiska; 
 warunków bezpieczeństwa pracy; 
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
 warunków organizacji ruchu; 
 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 
w STWiORB D 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne ze standardami technicznymi właściciela urządzeń 
oświetleniowych, zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
 
2.2. Słupy oświetleniowe 
 
2.2.1. Słup 8 m z wysięgnikiem  
Słup stalowy sześciokątny ocynkowany typu S-80, o wysokości h=8m.  
 
2.3. Fundamenty 
Fundament prefabrykowany typu F150/200. Odpowiedni dobór fundamentu należy dokonać dla wyboru wysokości 
słupa zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
2.4. Oprawy oświetleniowe 
 
Oprawa oświetleniowa typu Magnolia Led 72W. 
 
2.5. Kable elektroenergetyczne  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to należy stosować kable typu: YAKY lub YKY wg  
PN-76/E-90301 o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany z zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury 
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej. 
 
2.6. Osprzęt kablowy  
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany: do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz 
do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z 
postanowieniami PN-90/E-06401/03. 
 
2.7. Wysięgniki do słupów  
Wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany o wysięgo w=1,0m i nachyleniu 10°. 
 
2.8. Tabliczki bezpiecznikowe  
Tabliczka powinna posiadać odpowiednia ilość wyłączników nadprądowych o wartości 6A (zależną od ilości 
montowanych opraw oświetleniowych na słupie), oraz zaciski przystosowane do podłączenia żył o przekroju  
do 35 mm2. 
Tabliczka powinna się znajdować od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające 
pojazdy. 
 
2.9. Przewody  
Przewody używane dla połączenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi powinny spełniać 
wymagania PN-74/E-90184. Należy stosować przewody o napięciu znamionowym 750V, trójżyłowe o żyłach 
miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2. Przekrój żył przewodów oraz ich ilość 
powinna być zgodną z Dokumentacją Projektową. 
 
2.10. Rury osłonowe i przepustowe 
Rury powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie sił mechanicznych i warunków środowiskowych w 
miejscu ich ułożenia. Parametry techniczne zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
2.11. Uziomy 
Do wykonywania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę ocynkowaną zgodnie z Dokumentacją Projektową 
wg PN-H 92325. 
Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe miedziowane o średnicy nie mniejszej niż Φ17,2. 
 
2.12. Folie ostrzegawcze 
Folia ostrzegawcza powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości min 0,3 mm spełniającą 
wymagania BN-68/6353-03 w kolorze niebieskim (niskie napięcie). 
Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała co najmniej 50 cm poza zewnętrzną krawędź kabli. 
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2.13. Materiały uszczelniające  
Jako materiały do uszczelniania końców rur należy stosować rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem, inne 
materiały posiadające odpowiednie certyfikaty dobrane wg katalogów dla wybranego producenta uszczelnianych 
urządzeń. 
 
2.14. Materiały poślizgowe  
Jako materiały poślizgowe, służące do zmniejszania siły tarcia kabla przeciąganego przez rurę należy stosować 
materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie oddziaływujące szkodliwie na osłony i powłoki kabli oraz 
na ścianki przepustu, a także ulegające biodegradacji. 
 
2.15. Słupy oznaczeniowe  
Słupki oznaczeniowe trasy kabli i lokalizacji muf kablowych powinny odpowiadać normie BN-3233-17. 
 
2.16. Piasek 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  
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 Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być przeszkolone w jego obsłudze oraz posiadać wymagane uprawnienia. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu: 

 samochód dostawczy, 
 koparka łańcuchowa do rowów kablowych, 
 koparko spycharka na podwoziu ciągnika spychowego, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy, 
 żuraw samochodowy, 
 ciągnik kołowy, 
 spawarka transformatorowa, 
 przyczepa dłużycowa, 
 samochód specjalny z platformą i balkonem, 
 podnośnik montażowo – hydrauliczny, 
 zespół prądotwórczy 3-f, 
 pompa wysokociśnieniowa – hydrauliczna, 
 dźwig hydrauliczny przenośny, 
 środek transportowy, 
 miernika rezystancji izolacji, 
 miernika rezystancji uziemienia, 
 miernika impedancji pętli zwarciowej, 
 miernika do pomiaru natężenia oświetlenia zewnętrznego, 
 miernika do pomiaru luminancji jezdni. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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4.2. Środki transportu materiałów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy 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 zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach 
transportu. 
 
4.3. Kable energetyczne 
Kable należy przewozić na bębnach. Oba końce kabla nawiniętego na bęben powinny być przymocowane do 
wewnętrznych powierzchni bocznych tarcz bębna w taki sposób, aby nie wystawały poza krawędzie tych tarcz. Bębny z 
kablami należy dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych, umożliwiających załadunek i wyładunek 
bębna bez użycia dodatkowych urządzeń np. dźwigu. Dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach 
samochodów ciężarowych lub w zwykłych przyczepach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze 
bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze 
skrzyni samochodu należy wykonać za pomocą żurawia samochodowego lub dźwigu. Swobodne staczanie lub 
zrzucanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne. Dopuszcza się 
przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4C, 
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla. Odcinek 
kabla zwinięty w krąg podczas transportu powinien być ułożony w skrzyni na płask, być zabezpieczony przed 
rozwinięciem i wyginaniem oraz powinien być w tym położeniu ręcznie zdejmowany i układany na ziemi. Dopuszcza 
się przetaczanie bębna z kablem na krótkich odcinkach trasy pod warunkiem, że powierzchnia trasy przetaczania będzie 
praktycznie pozioma, wyrównana i pozbawiona wystających, twardych przedmiotów, a po nie pokrytej trwałą 
nawierzchnią powierzchni gruntu bęben przetaczany będzie po uprzednio ułożonych płytach lub deskach 
uniemożliwiających zagłębianie się bębna w grunt. Przetaczany bęben należy obracać w kierunku przeciwnym do 
kierunku obrotu bębna w czasie odwijania kabla. 
 
4.4. Elementy oświetlenia 
Słupy oświetleniowe należy przewozić na przyczepie dłużycowej. Załadunek i wyładunek przy pomocy sprzętu 
mechanicznego. Załadowanie i wyładowanie opraw i przewodów należy dokonywać ręcznie. Zaleca się dostarczenie 
urządzeń na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
4.5. Pozostałe materiały 
Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, 
itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, 
zamkniętych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe mogą być składowane na 
placu budowy w miejscach nienarażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z 
zastosowaniem przekładek z drewna. Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami umieszczać na 
utwardzonym podłożu placu budowy. Składowanie rozdzielnic i złącz kablowych według instrukcji producenta. Piasek 
składować w pryzmach na placu budowy. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie trasy linii powinny być wytyczone zgodnie z niniejszą STWiORB. Teren powinien być zniwelowany. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową sieci, opracuje harmonogram wykonania robót i 
uzgodni z właścicielem poszczególnych urządzeń sieci. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do 
sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym 
miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien 
określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie 
z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie 
wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Projektu technologicznego, warsztatowego oraz montażowego wszystkich 
elementów sieci. Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Projektu technologicznego przewiertu, niniejszy projekt podlega 
akceptacji przez Inżyniera. 
Wykonawca opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostawy urządzeń oraz sprawdzić działanie opraw 
oświetleniowych. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Prace należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w 
zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop rowu powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. 
Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie bednarki należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 
zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według PN-S-02205. Zagęszczenie 
należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń uziemienia. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający 
po zasypaniu należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. Zachować szczególną 
ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. O zaistniałych uszkodzeniach na istniejących w 
terenie sieciach uzbrojenia podziemnego należy natychmiast powiadomić Inżyniera. Naprawa uszkodzenia obciąża 
Wykonawcę. 
 
5.4. Odwodnienie wykopu 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu technologicznego odwodnienia wykopu. Projekt podlega 
akceptacji przez Inżyniera. Odwodnienie wykopu nie podlega osobnej zapłacie. 
 
5.5. Roboty instalacyjno-montażowe 
Fundamenty pod słupy oświetleniowe, przed posadowieniem w wykopie należy zabezpieczyć pokrywając je dwukrotną 
warstwą Abizolu R. Zabezpieczone fundamenty ustawić w wykopie, zachowując parametry posadowienia zgodne ze 
Dokumentacją Projektową oraz Dokumentacją producenta. Słupy należy ustawić dźwigiem na uprzednio wykonanych 
fundamentach. Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawić tak, 
aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika lub od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie 
powinna być położona niżej niż 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Montaż przewodów, wysięgników i opraw 
przeprowadzić z użyciem podnośnika montażowego hydraulicznego. Oprawy mocować w sposób trwały 
uniemożliwiający ich obrót. Źródła światła założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. Dla słupów oświetlenia 
chodnika dopuszcza się montaż słupów i wysięgników w pozycji leżącej i postawienie ich w całości po skręceniu. 
Montaż opraw i źródeł światła wykonać na stojącym słupie. 
 
5.6. Układanie kabli  
Kable należy układać zgodnie z PN-76/E-05125 oraz z normą SEP N SEP-E-004. Kable powinny być układane w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.. Przy układaniu kabli temperatura 
otoczenia nie może być mniejsza niż 0°C. Kable należy układać na podsypce z piasku grubości 10 cm z przykryciem 
również warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości min. 15 cm. Głębokość 
ułożenia zgodna z normą j.w., przy zachowaniu dokładności 5 cm. Ochroną przed uszkodzeniami mechanicznymi jest 
folia koloru niebieskiego o szerokości 20 cm, którą należy ułożyć co najmniej 25 cm nad kablem, na całej długości 
trasy kablowej. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami podziemnymi kabel należy układać w rurze 
osłonowej. Rury zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza wody i przed zamulaniem. Przy słupach 
pozostawić 1,0m zapas kabla, poprzez wykonanie łuku na podejściu do słupa. 
 
5.7. Instalacja przeciwporażeniowa   
Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają: 

 wysięgniki, 
 słupy. 
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Przewody ochronne przyłączyć do przewidzianych dla tego celu zacisków. Należy sprawdzić stan przewodów 
uziemiających. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli 
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy kontrolować w szczególności: 

 stan techniczny i spełnienie wymagań Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wraz z 
posiadaniem niezbędnych zaświadczeń lub atestów przez stosowane materiały 

 sprawdzanie wymiarów wykopów wraz z zabezpieczeniem ich ścian w razie konieczności. Odchyłka trasy 
rowu nie powinna przekraczać 20 cm. Sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 zbadanie kształtu, wymiaru, wyglądu zewnętrznego, zabezpieczenia antykorozyjnego, wytrzymałości 
fundamentu oraz dokładność ułożenia 

 dokładność, prawidłowość ustawienia w pionie, jakość połączeń wewnątrz słupa, jakość połączeń 
śrubowych, stanu antykorozyjnego wszystkich elementów, 

 zgodności typu kabla z Dokumentacją Projektową 
 długości kabla, w tym długości pozostawionych zapasów, 
 ilości zastosowanych muf,  
 głębokości zakopania kabla, 
 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
 promienie łuków kabla na załamaniach trasy, 
 odległości folii ochronnej od kabla, 
 odległości między innymi kablami i mufami, 
 odległość kabli od istniejących urządzeń podziemnych, 
 zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi, 
 ciągłości żył i metalowych powłok kabli, 
 zgodności faz na obu końcach linii kablowej, 
 rezystancji izolacji kabli, 
 treść opisów i rozmieszczenie oznaczników na kablach, 
 zgodność z dokumentacją gabarytu i ilości rur w przepustach, 
 głębokość ułożenia przepustów, 
 uszczelnienie końców przepustów, 
 gabaryty zabudowanego uziomu, 
 głębokość ułożenia bednarki, 
 stan połączeń uziemienia i ich zabezpieczenie. 

 
Dodatkowo należy wykonać następujące badania 

 ciągłości żył i metalowych powłok kabli, 
 rezystancji izolacji żył kabli, 
 rezystancji uziemienia, 
 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 pomiary parametrów fotometrycznych oświetlenia. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Należy przyjąć jednostki obmiarowe przewidziane w Kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. Inżynier oceni wyniki 
badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą STWiORB. W przypadku stwierdzenia usterek, 
Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
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W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na własny koszt. 
 
8.1. Dokumenty wymagane przy odbiorze 
Sieć elektroenergetyczna nN oświetlenia drogowego 

 wykaz, dokumentów złożonych do odbioru, 
 decyzja - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 
 projekt techniczny linii uzgodniony przez ZUDP wraz z naniesionymi powykonawczo poprawkami, 

aktualność projektu potwierdza podpisem inspektor nadzoru a w przypadku istotnych zmian projektant, 
 uzgodnienia trasy linii z właściwymi jednostkami administracyjnymi oraz właścicielami terenów przez które 

linia przebiega (dla linii wydzielonych), 
 wykaz właścicieli gruntów (dla linii wydzielonych), 
 aktualne warunki przyłączenia wraz z umową, 
 paszport linii w zakresie podanym przez właściciela linii, 
 inwentaryzację geodezyjną linii, 
 protokoły sprawdzenia technicznego robót zakrytych wg wzoru załącznik nr 3, 
 protokół z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, 
 istotna korespondencja związana z budową linii, 
 dowód przekazania lub przyjęcia środków trwałych (PT, OT, Protokół zdawczo odbiorczy), 
 oświadczenie wykonawcy o przyjęciu do wiadomości, że linia znajduje się pod napięciem  
 atesty fabryczne certyfikaty, deklaracje zgodności na słupy, przewody, izolatory, kable i osprzęt, 
 pomiary odbiorcze linii kablowej, 
 akty notarialne stwierdzające ustanowienie służebności przesyłu w sytuacji kiedy linia zlokalizowana jest 

poza pasem drogowym (w miarę możliwości załatwienia lub uzyskanie zgody), 
 po załączeniu obiektu pod napięcie, wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni dokonać następujących 

pomiarów i badań: 
 badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 pomiaru spadków napięć, 
 pomiaru natężenia oświetlenia drogowego. 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową oświetlenia drogowego zgodnie z pkt. 7. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 roboty ziemne, 
 opłaty za składowanie, 
 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
 wykonanie wykopów pod fundamenty słupów oświetlenia, 
 podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod sieć, 
 ułożenie prefabrykowanych fundamentów, 
 wykonania robót ziemnych  
 ułożenia warstwy piasku na dno rowu kablowego  
 ułożenia kabla  
 podwieszenie kabla, 
 ułożenia rur ochronnych  
 montażu uziomów  
 wykonania pogrążenia uziomów  
 wykonania zabezpieczeń podziemnej części słupów  
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 montażu przewodu izolacyjnego  
 montażu przewodu do opraw oświetleniowych  
 montażu ograniczników przepięć  
 montażu złącza kablowego  
 wykonania wykopów pod słupy  
 montażu słupa oświetleniowego  
 montaż wysięgnika, 
 montażu opraw oświetlenia  
 wykonanie ochrony antykorozyjnej, 
 wykonania zarobienia końca kabla  
 montażu głowic  
 montaż mufy, 
 montażu kondensatorów  
 montażu rozdzielnicy  
 montażu zawieszenia przelotowego  
 montażu układów rozłacznikowych  
 montażu przekładników prądowych do 30 kV  
 montażu przekładników napięciowych do 30 kV  
 montażu oznakowania słupa  
 montażu tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych  
 zapasy kabli, 
 demontaż kompletnego punktu oświetleniowego, 
 montaż kompletnego punktu oświetleniowego z demontażu, 
 przełożenie kabli, 
 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 
 wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 
 oznakowanie trasy kabli, 
 podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
 przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
 uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
 wykonania badań i pomiarów . 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-EN 40-3-2 Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocą badań. 
PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 

zakresie badań typu. 
PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów 

szynowych. 
PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych 

rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów. 

PN-EN 60439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące 
zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych. 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-2-3 Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i 

uliczne. 
PN-E 02032 Zaleceniami dotyczącymi oświetlenia dróg i ulic. 
PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 

przewodami roboczymi gołymi. 
PN-E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-E 06401-03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
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nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0.6/l kV. 
PN-E 90184 Przewody do pojazdów samochodowych. Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/l kV. 
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 

przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądową długotrwała przewodów. 
BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-H 92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r). 
 
 
 


