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BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY BUDOWIE 

I PRZEBUDOWIE DRÓG 
 

[CPV 45316110-9] 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oświetlenia ulicznego, które zostanie wykonane w trakcie zadania „Przebudowa i rozbudowa 
DG nr 656010 S ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S 
i 656061 S w Kołaczkowicach, gm. Miedźno. ODCINEK A, B i C”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy oświetlenia 
drogowego przy budowie i przebudowie dróg i obejmują zakres wg dokumentacji projektowej 
a w szczególności : 

1. odcinek A: 
- słupów oświetleniowych h=8m 16 szt. 
- wysięgników do słupów oświetlenia ulicznego l=1,5m  16 szt. 
- opraw oświetleniowych LED 43W 16 kpl. 
- kabel NA2XY 4x35 mm2 (dł. trasowa) 488 m 
- rura ochronna na całej długości trasy projektowanego kabla (dł. trasowa) 488 m 
- bednarka uziemiająca (dł. trasowa) 488 m 

2. odcinek B i C: 
- słupów oświetleniowych h=8m 9 szt. 
- wysięgników do słupów oświetlenia ulicznego l=1,5m  9 szt. 
- opraw oświetleniowych LED 43W 9 kpl. 
- kabel NA2XY 4x35 mm2 (dł. trasowa) 240 m 
- rura ochronna na całej długości trasy projektowanego kabla (dł. trasowa) 240 m 
- bednarka uziemiająca (dł. trasowa) 240 m 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Inżynier – Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora. 
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Pozostałe określenia są zgodne z normami PN-61/E-01002 i PN-84/E-02050 
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

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

Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogącego pracować pod i nad ziemią. 

Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające 
instalacje oświetleniowe. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 
- projektem budowlanym, 
- STWiORB „Wymagania ogólne”, 
- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 
- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym, 
- warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron  
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów 
krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub 
deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. 

Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja  przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić kierownika 
budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem materiałów, albo w 
okresie ustalonym przez kierownika budowy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika 
budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały. wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną 
pracę. 

Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, 
poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń. 

 
2.2. Materiały budowlane stosowane przy układaniu 

kabli 

Piasek. Piasek stosowany przy układaniu kabli w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN13043:2004. 

Folia. Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zaleca się stosowanie folii z tworzywa sztucznego o grubości od 0,4 do 0,6 mm. Dla ochrony 
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kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy 
napięciach od 1 kV do 30 kV, koloru czerwonego. 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 
20 cm. Folia powinna spełniać wymagania PN-C-89269:1997. 

 
2.3. Elementy gotowe 

Fundamenty prefabrykowane. Pod szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie 
fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne 
wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-B-03322:1980. W 
zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się 
na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna 
sosnowego. 

Przepusty kablowe. Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych z tworzyw sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na 
działanie łuku elektrycznego. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329-
1:2001; PN-EN 1979:2002. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 
utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem. Zabezpieczenia dla kabli będących wykonać zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez ich właściciela. 

Kable i przewody. Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania 
normy N SEP-E-004. Należy stosować kable zgodnie z dokumentacją projektową. Nie zaleca 
się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. Bębny z kablami należy 
przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, 
okrągłe, na napięcie 450/750V; PN-87/E-90056. 

Rury ochronne. Rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą 
zewnętrzną i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze 
bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, 
skrzyżowania z innymi sieciami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016. 

Bednarka. Bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325. 
Źródła światła i oprawy. Dla oświetlenia dróg zastosowano oprawy o konstrukcji 

zamkniętej, o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej co 
najmniej IP 65 i II klasą ochronności. Kosz oprawy oświetleniowej powinien posiadać 
odporność na uderzenia powyżej 20kJ. Oprawy i źródła światła powinny być przechowywane 
w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych PN-EN 24180- 1:2002(U). 

Słupy. Słupy oświetleniowe powinny być dobrane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę dla 
zamocowania oprawy lub wysięgnika rurowego. Część zewnętrzną słupa nad i podziemną 
zabezpieczyć warstwą izolacji. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy 
powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z 
drewna miękkiego. Po wybudowaniu oświetlenia Wykonawca naniesie farbą na słupy 
oświetleniowe numery inwentaryzacyjne po wcześniejszym uzgodnieniu ich przez 
odpowiedniego zarządcę. 

Wysięgniki. Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szafa oświetleniowa. Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową i odpowiadać wymaganiom PN-EN 60439-1:2003, jako konstrukcja wolnostojąca 
na fundamencie prefabrykowanym. Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się 
w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem budowlanym oraz 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy. 

 
2.5. Składowanie materiałów na budowie 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 
producenta, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 
i fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, 
oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. należy przechowywać jedynie 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzonych 
i suchych. 

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Kable w 
czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone 
poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu 
materiałów należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania oświetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonywania oświetlenia winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
robót: 

- żurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
- spawarki transformatorowej do 500A, 
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø70 cm, 
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø 400 mm, 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 – 10 t, 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 20 cm, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h 
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

- żuraw samochodowy 
- samochód skrzyniowy 
- samochód specjalny z platformą i balkonem 
- przyczepa dłużycowa 
- samochód dostawczy 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

 
4.3. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio 
przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 

Kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, 
jeżeli masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 st. C, 
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. Zaleca się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 
ciężarowych lub przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu 
powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablami. 

Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się przy 
pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz 
zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej 
kolejności: 

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych i 
szafek energetycznych, 

- roboty ziemne, 
- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szafek energetycznych, 
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- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych, 
- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami, 
- montaż szafek energetycznych, 
- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów, 
- próby montażowe, 
- zasypanie rowów, 
- odtworzenie nawierzchni. 

 
5.2. Roboty ziemne 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa 
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem 
i zasypaniem rowów tego samego dnia, z wyjątkiem sytuacji gdy teren wykopów będzie 
ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem. Rów kablowy powinien mieć głębokość 
minimum 0,6m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4m. 

Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy 
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy 
wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-
06050:1999. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB 
lub 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 fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, 
bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Kabel należy układać na 10cm 
podsypce z piasku, a następnie przykryć 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą ziemi 
rodzimej. Zasypanie gruntem rodzimym należy wykonać warstwami grubości 15 do 20cm 
i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
5.3. Układanie kabla 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Projektowany kabel NA2XY 
4x35 mm2 na całej długości należy ułożyć w rurze ochronnej Ø50. Kabel nN układany w 
rurze ochronnej w ziemi należy umieścić w wykopie kablowym na głębokości 0,7m 
na podsypce z piasku grubości 10cm. Kabel zasypywać warstwą piasku grubości 10cm 
i gruntem rodzimym grubości 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, która stanowi oznakowanie trasy. Folię zasypać gruntem rodzimym, 
zagęszczając warstwami. 

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, 
doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie 
zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być 
niższa niż 0 stopni C dla kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

Kable oznaczyć opaskami kablowymi przy wprowadzeniu do rozdzielnicy nN, 
przy przepustach i na trasie co 10m. Opaska powinna zawierać informacje o typie, ilości 
i przekroju żył ułożonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, właścicielu i roku jej 
wykonania. W przypadku załamań trasy - promień gięcia kabla nie może być mniejszy niż 
10-cio krotność jego średnicy zewnętrznej. 

Skrzyżowania z jezdniami ulic utwardzonych (asfalt) wykonać należy metodą bez 
naruszania nawierzchni z zastosowaniem rur Ø 110. 
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Ziemną linię kablowa należy wykonać zgodnie z norma N SEP-E-004. 
 

5.4. Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane 
ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki C8/10 
wg PN-EN 206-1:2003 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 
50x50x7 cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według 
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być 
większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała 
się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy 
oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 
5.5. Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu 
z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się 
w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go 
śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem 
równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem 
osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową 
słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ±2 stopnie do 
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 

 
5.6. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu 
z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej 
z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm². 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany 
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich 
w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 
5.7. Montaż urządzeń zabezpieczających 

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie 
oświetlenia ulicznego należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne 
zabezpieczenie topikowe o prądzie znamionowym zależnym od poboru mocy 
zainstalowanych źródeł światła, jednak nie mniejszym niż 6 A. Zabezpieczenia należy 
umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających poza bezpiecznikami 
również jeden komplet zacisków dla trzech kabli (dochodzącego i dwóch odchodzących). 
Tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach słupów osłoniętych blaszanymi 
drzwiczkami przykręcanymi do słupa. 

 
5.8. Montaż szafy oświetleniowej 

Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej 
przez producenta szafy i fundamentu. 
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Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych 
robót, a mianowicie: 

- wykopów pod fundament, 
- montaż fundamentu, 
- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 
 

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej 

Sieć i instalacja pracuje w układzie TN-C. Zgodnie z pkt. 411.5  normy PN-HD 60364-
4-41:2009 metalowe części słupów oraz oprawy oświetleniowe należy połączyć z uziomem. 

Zastosowano następujące środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (wg 
normy PN-HD 60364-4-41:2009, rozdz. 410, 411, 412): 

- podwójna izolacja - w słupach oświetleniowych jest zrealizowana przez zastosowanie: 
tabliczek bezpiecznikowych w II klasie ochronności, instalacji ułożonej w rurach ochronnych 
dla uzyskania II klasy ochronności, opraw oświetleniowych w II klasie ochronności, podejścia 
kabla zasilającego do tabliczki w rurze ochronnej Ø50. 

 
5.10. Instalacja uziemiająca 

Jako instalację uziemiającą projektuje się ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4 mm wzdłuż 
projektowanego kabla NA2XY 4x35 mm2. 

Uziemieniu podlega: 
- zacisk uziemiający słupów oświetleniowych 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy przebudowie linii kablowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową, STWiORB i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej 
jakości. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 
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Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlanym: 
sprawdzenie lokalizacji szafek energetycznych, słupów oświetleniowych, wymiarów i 
zabezpieczenia ścian wykopu. Po ustawieniu fundamentów – sprawdzeniu stopnia 
zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Wykopy. Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów i ich wymiary oraz ewentualne 
zabezpieczenia ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być  tak wykonane, 
aby zapewnione było w nich ustawienie ustojów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Ustoje. Program badań powinien obejmować: sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-73/B-06281. Po zasypaniu ustojów należy sprawdzić stopień 
zagęszczenia gruntu, który wg BN 72/8932-01 powinien wynosić co najmniej 0,85. 

Słupy oświetleniowe. 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, 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
- głębokości zakopania słupów polegające na pomiarze części nadziemnej słupów. 
Linie kablowe. Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-

E-004. W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli 
powinno podlegać: 

- głębokość zakopania kabli, 
- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległość folii ochronnej od kabla, 
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi, 
- ułożenie kabli w rowach kablowych, 
- sprawdzenie ciągłości żył, 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- próba napięciowa izolacji. 
Szafki energetyczne. Przed zamontowaniem szafek należy sprawdzić czy urządzenia 

lub ich części odpowiadają tym wymaganiom projektu budowlanego, których spełnienie 
może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem 
należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

- badanie wyłączników różnicowo – prądowych, ciągłości przewodów ochronnych i ich 
podłączenie do   wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych i ochronnych, 
- jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafek na fundamentach należy sprawdzić: 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szafki, 
- stan powłok antykorozyjnych, 
- jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego, 
- zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym, 
- wyposażenia szafek w schematy połączeń dla użytkownika. 
Instalacja przeciwporażeniowa. Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych 

należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń 
spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplanowania gruntu. 
Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu – jak dla 
wykopów pod fundamenty. 
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Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie 
wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

 
6.4. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić: 
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów, 
- pomiary rezystancji uziomów, 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
- prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej 

instalacji, 
- prawidłowość montażu urządzeń. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

oraz sprawdzenie zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wykonawca 
zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów po 
montażowych. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje 
pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Pomiar natężenia oświetlenia. Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 
0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum 
przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od 
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg 
pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 
warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy 
używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 
wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 
urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10]. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 

elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach STWiORB zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 
Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym 

w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – 
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 



Przebudowa i rozbudowa DG nr 656010 S ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S 
i 656061 S w Kołaczkowicach, gm. Miedźno. ODCINEK A, B i C. 

 
 

 14 

Jednostką obmiarową jest: 
- m, km – dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej, 
- szt., kpl. – dla elementów oświetleniowych i szafek energetycznych, 
- m3 – dla robót ziemnych. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy przekazywaniu linii do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
- stan rowu kablowego, 
- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych 

zapasów kabla), 
- wykonanie osłon na kablach, 
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem, 
- fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe, wykonanie pomiarów 

geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i zgłoszenie 
powykonawcze do ośrodka geodezyjnego. 

 
8.2. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika 
budowy, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również 
wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy 
oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokół odbioru robót. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i 

materiałów oraz jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
kontrolnych. 

Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 
materiałów użytych do budowy oświetlenia, szafek energetycznych oraz robociznę, sprzęt i 
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 

Płatność za szt. lub kpl należy przyjmować zgodnie z obmiarami, oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. 
Cena jednostki wykonania robót (1m linii kablowej lub 1kpl. szafy, punktów pomiarowych i 
uziomu) obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 
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- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie fundamentów, 
- zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 

odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- montaż słupów, wysięgników, opraw, szaf, instalacji przeciwporażeniowej, 
- układanie kabli z posypką i zasypką piaskową oraz folią ochronną, 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 
- zdemontowanie kolidujących odcinków instalacji oświetlenia, 
- transport zdemontowanych materiałów do ich właściciela, 
- utylizacja odpadów powstałych przy robotach budowlanych i demontaŜowych, 
- koszt wyłączenia i ponownego uruchomienia sieci oświetleniowej, 
- koszt uzgodnień i nadzoru przez właścicieli urządzeń, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 
- odszkodowanie za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
2. NSEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Ochrona przeciwporażeniowa” 
3. NSEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi i 
niepełnoizolowanymi” 

5. PN-E-05115 ”Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV” 

6. PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym”; 

7. PN-EN13201-2:2007 „Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe” 
warunków technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznych 

8. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowane. 

9. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
10. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu zmiennego. Ogólne wymagania i 

badania. 
11. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
12. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
13. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 

konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
15. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. 
16. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
18. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
19. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
20. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
21. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540733&page=1
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10.2. 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-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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