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1. WSTĘP( część ogólna) 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi 
projektowanej inwestycji. W przypadkach wątpliwości zobowiązany jest do złożenia do Inwestora 
zapytań na piśmie. 

1.1 Nazwa obiektu 
Specyfikacja techniczna dla PBW  – „Oświetlenie drogowe w m. Dęblin ul. Konopnickiej 
na odc. od skrzyżowania z ul. Składową do wiaduktu , gmina Dęblin, dz. nr 2363/4, 4279/2” 

1.2 Miejsce budowy 
Ulice :  ul. Konopnickiej na odc. od skrzyżowania z ul. Składową do wiaduktu , gmina Dęblin, dz. nr 
2363/4, 4279/2” 

1.3 Przedmiot i zakres robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach wykonania oświetlenia drogowego  

Zakres robót elektrycznych dotyczy: 
- Rozbudowa istniejącego przyłącza energetycznego zasilającego istniejącą linię 

oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej, 
- Wykonanie i montaż zabezpieczenia linii oświetlenia drogowego w złączu ZK-1, 
- Montaż  1 obwodu  oświetlenia ulic. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą Robót (WR) przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację , Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i komplet ST.  

1.3.2 Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Umowy 
Nie przewiduje się wykonania dodatkowych  projektów wykonawczych i montażowych nie ujętych w 
dokumentacji podstawowej . 

1.3.3 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Umowy 
Wykonawca w ramach Umowy winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót.  

- skorygowane plany i schematy  
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z Inwestorem i Projektantem 
- gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami 
- protokoły pomiarowe 
- protokoły szkoleń personelu 

1.3.4 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Cechy materiałów aparatów i urządzeń musza być jednorodne i 
wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 



1.3.5 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Charakter prac –budowa linii kablowych nn oświetlenia drogowego, stawianie słupów 
oświetleniowych  oraz szafki oświetleniowej  na terenie otwartym.     

- Oznakować teren prac i umieścić tablice informacyjne o prowadzonych pracach 
budowlanych. 

1.3.6 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.3.7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami 
przepisów  

1.3.8 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Nie dopuszcza się. 

1.3.9 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie Inwestora oraz będzie 
współpracować przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.    

1.3.10 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót . 

1.3.11 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

1.3.12 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia placu budowy przez 
Użytkownika . 

1.3.13 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 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 prowadzenia robót. 

1.4 ODBIORY TECHNICZNE I ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, 
których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach 
.Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem a 
koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robót. 
Wykonawca będzie uczestniczyć w rozruchu oświetlenia drogowego. 

2. MATERIAŁY I SPRZĘT 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. Zmiany te muszą być 
uzgodnione pisemnie z  ZE Puławy Inwestorem i Projektantem.  



2.1 Składowanie 
Składowanie materiałów , aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu własności technicznych na skutek 
wpływów atmosferycznych lub fizykochemicznych. Kable powinny być dostarczane na budowę i 
składowane w bębnach, w miejscu osłoniętym od oddziaływania promieni słonecznych i wilgoci. 
Ewentualne miejsca składowania  ustalić z Użytkownikiem na etapie przygotowania robót ( przyjęcia 
placu budowy). 

2.2 Materiały instalacyjne 
Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty  i dopuszczenia spełniające 
wymogi Prawa budowlanego oraz obowiązujących Polskich Norm. 

2.3 Materiały nie  odpowiadające wymaganiom 
Nie przewiduje się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom niniejszej ST. 

2.6 SPRZĘT 

2.6.1 Ogólne wymagania  
Stosowany sprzęt winien zapewniać bezpieczne użytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami 
BHP. 

2.6.2 Rodzaj stosowanego sprzętu 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu odpowiedniego do zakresu 
robót. 

2.7 TRANSPORT 

2.7.1 Rodzaj stosowanych środków transportowych 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania ze środków transportowych odpowiednich 
do zakresu robót. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Ogólne wymagania  
Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, odpowiednich 
Polskich Norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych” – Część V – Instalacje elektryczne. Roboty elektryczne mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią 
jednostkę (SEP, OIGE). Przy robotach, które należy wykonać na części urządzeń pracujących przy 
napięciu do1 kV ( przyłącza , rozruchy urządzeń, pomiary  ) należy ponadto posiadać świadectwo 
kwalifikacyjne  wydawane przez ( Stowarzyszenie Elektryków Polskich) SEP. 

Wykonawstwo winno uwzględniać stosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. 
Całość robót winna być prowadzona z uwzględnieniem przepisów zawartych w p. 8.2 w 
szczególności  

- BHP 
- Ochrony pożarowej 
- Bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych 

3.2 Kompletność robót 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie inwestycji kompletnej spełniającej wszystkie wymagania 
formalne, techniczne i estetyczne. Wykonawca winien jest więc uwzględnić wszystkie nakłady na 
wykonanie instalacji wraz z materiałami pomocniczymi nie ujętymi w zestawieniach materiałów 
podstawowych . 
 

3.3 Rozgraniczenie robót  
Zakres Wykonawcy Robót – całość robót ujęta w przedmiotowym PBW. 



 

3.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz  
odpowiednich Polskich Norm.   
Badania i pomiary dla instalacji elektrycznych  mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (SEP, OIGE). 
Po zakończeniu robót właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

• szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń, sprawdzenia zgodności montażu, 
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi, 

• sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 
aparatów i układów, 

• usunięciem zauważonych usterek i braków, 
• przeprowadzeniem regulacji aparatów i układów. 

Badania rozdzielnic szafek sterowniczych. 
• zgodność z projektem technicznym  
• oszynowanie i przewody 
• urządzenia i instalacje ochrony przeciwporażeniowej  
• dokręcenie śrub montażowych konstrukcji stacyjnych zgodnie z DTR  

Linie kablowe niskiego napięcia  oświetlenia drogowego 
• sprawdzenie trasy linii kablowej, 
• sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz,  
• pomiar rezystancji izolacji  

Metody pomiarowe zgodne z obowiązującymi przepisami , przyrządy pomiarowe z aktualnym 
atestem , certyfikatem badań. 
O przeprowadzeniu prób wykonawca powinien powiadomić Inspektora oraz Zlecającego. 
Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. Ogólne wyniki należy 
podać w dzienniku budowy. 

3.5 ODBIÓR ROBÓT 
Po uzyskaniu właściwych wyników badań Wykonawca dokona uruchomienia instalacji, przy udziale 
Zakładu Energetycznego Puławy oraz   Użytkownika . 
Po zakończeniu prac budowlanych uporządkować teren, wywieźć śmieci, odtworzyć zieleń itp. 

Rodzaje odbiorów robót 
Roboty zostały podzielone na : 

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ( linie kablowe nn) 
o Odbiór końcowy 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzać w celu sprawdzenia 
zgodności wykonania z dokumentacją oraz obowiązującymi normami i przepisami. Trasa kabla 
podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie.  Przed zasypaniem kabla w rowie  kabel przyłącza i 
oświetlenia drogowego podlega odbiorowi technicznemu przez ZE-Puławy ; trasa kabla podlega 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.    

3.6  Uwagi końcowe 
Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne. W ramach ogólnych i szczegółowych 
warunków kontraktu mogą one ulec zmianom lub rozszerzeniom. 

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

4.1 Wymagania szczegółowe 

4.2  Linie kablowe energetyczne niskiego napięcia 
Obwód oświetleniowy ul. Konopnickiej zaprojektowano kablem YAKY 4x35mm mm2. 
Kable układać na głębokości min 0,7 m na warstwie piasku grubości 10cm. Następnie przykryć je 
warstwą piasku tej samej grubości i zabezpieczyć na całej trasie w ziemi folią koloru niebieskiego. 
Kable w słupach zabezpieczyć przed zamakaniem. Przy słupach zostawić zapasy eksploatacyjne po 
1 m z każdej strony. Trasa kabla i miejsce ustawienia słupów powinny być wytyczone przez służbę 



geodezyjną, która po ułożeniu kabli winna zinwentaryzować i podać ścisłe domiary do stałych 
punktów w terenie. Przy przejazdach na posesje stosować przepusty z rur AROT  DVK 75.  
Wszystkie słupy uziemiono bednarką stalową eZn 25x4 mm łącząc je co dwa słupy z przerwami.  
uziemione zostają  bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm  Rezystancja uziemienia słupów 30 
Ω.Przejście pod torowiskiem oraz ulicą Śląską wykonać metodą przepychu (przewiertu) rurą 
SRS110 prod. AROT -zgodnie z  PN-76/E-05125. 
Dodatkowo zgodnie z Opinią ZUDP p.7 przy skrzyżowaniu z kanalizacją telefoniczną kabel chronić w 
rurze jw. DVK110 pod nadzorem TP Pion Sieci Obszar Telekomunikacji Lublin ul. Chodźki 10. O 
terminie wykonywania wykopów przy skrzyżowaniu powiadomić TP (tel. 081 8873121;  0502 241 
373).  
Skrzyżowania z kablami energetycznymi SN i NN wykonać pod nadzorem (w uzgodnieniu) ZE 
Puławy. 
Z uwagi na rozbudowaną sieć urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie. 
Do wyceny kosztów przyjęto III kategorię gruntu. 

4.3 Przyłączanie 
Projektuje się ustawienie wolnostojącej szafki ZK-1 przy słupie nr 4/17 linii oświetlenia drogowego w 
ul. Spacerowej (ul. Składowa) zasilonej ze stacji  30655 Dęblin ST-64. Projektuje się szafkę w 
obudowie z tworzyw termoutwardzalnych IP 44 ustawioną na typowym fundamencie z tworzyw jw. 
 Zasilanie szafki ZK-1  kablem  YAKY 4x35 mm2  z ww. słupa nr 4/17.  Uziom słupa połączyć z 
uziomem szafki SO  bednarką ocynkowaną FeZn 25x4. W złączu umieścić dwie listwy zaciskowe 
LZ-35 oraz wyłącznik nadprądowy S303-C6A. 
Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7 m linią falistą na 10cm podsypce z piasku. Ułożony kabel 
zasypać warstwą piasku 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 15 cm a następnie przykryć 
folią koloru niebieskiego. 

4.5  Elementy mocujące 
Wszystkie wsporniki , elementy  montażowe kabli i rur osłonowych - systemowe  

4.6  Słupy i oprawy 
Projektuje się ocynkowane słupy stalowe S-90P z typowymi wysięgnikami 1,0 m  produkcji Elektromontaż 
Rzeszów. 
Jako źródła światła zastosowano oprawy oświetlenia drogowego typu OUSe150 z kloszem wandaloodpornym- 
produkcji ELGO Gostynin. Zaleca się w oprawach montować  lampy sodowe typu SON-T COMFORT 150 W, 
które charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną oraz współczynnikiem oddawania barw Ra = 65,  
umożliwiającym bardzo dobre rozróżnianie barw (bez zmiany barw znaków drogowych). 

4.7   Uziemienia  
 
 Rezystancja uziemienia: 

o Słupy oświetlenia drogowego Ruz < 30 Ω 
o Szafki   Ruz < 10 Ω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1  Akty prawne 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – 08 czerwca 2004 r DZ.U nr 93 poz. 

88) 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 2001r., poz. 
456). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu 
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji  
i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek  
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

• USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
• ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
• USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
• OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych        (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 99, poz. 637) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 

lipca 2003 r.) 

5.2 Normy elektryczne 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 

5.3  Inne dokumenty 
• „Warunki Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” – Część I do X  

 
 
 


