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D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego, w 
Mieście i Gminie Białobrzegi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót przy drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z moder-
nizacją oświetlenia przy drogach publicznych istniejących, wspólnie dla robót objętych niżej wy-
mienionymi specyfikacjami: 

D-07.07.01 Oświetlenie dróg 

1.4. Kody CPV 

W robotach modernizacji oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody CPV: 
słownictwo główne  

CPV 45316110-9- Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 

CPV 54315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 

1.5.1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 

1.5.2. Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu. 

1.5.3. Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.5.4. Jezdnia  –  część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

1.5.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

1.5.7. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji projektowej 

1.5.8. Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej 

1.5.9. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
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1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa 

- ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia 

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodno ść  

- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych w warunkach zakłóceniowych. 

1.5.12. Aprobata techniczna -  dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określo-
nego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodyki badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
1.5.13. Deklaracja zgodno ści -  dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prze-
pisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
 
1.5.14. Certyfikat zgodno ści -  dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfi-
kującą),stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, norma-
mi, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i ST. 

1.6.2. Dokumentacja robót. 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 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, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 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 za-
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zale-
cenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych, koń-
cowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
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• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. . Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

1.6.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, 
wymogami przetargowymi i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, wy-
mogami przetargowymi lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac, w 
sposób określony w D-00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbio-
ru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego, 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać  uszkodzeń   
lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c.  Możliwości powstania pożaru. 

1.6.6 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie natężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzy-
mać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska naturalnego, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.6.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. 

1.6.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we 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 podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

W dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. 

Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić w technologii PPN, 



7 
 

przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje  uprawnienia. 

Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie. 

Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wy-
magającego modernizacji lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy 
każdorazowo uzgodnić z Inspektor nadzoru, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie insta-
lacji. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość robót. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-
kumentów technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej Cechy. Ja-
kiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Deklarację zgodności z: 

a. Polską Normą przenoszącą normę europejską 

b. Polską Normą 

c. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 
przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

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

6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 

Zapisy będą w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je-
den po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem ich powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, oraz inne istotne informacje o 
przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zmawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarowa dla latarni, opraw i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest metr. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku wystę-
powania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór rozpocznie się w terminie określonym w umowie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki po-
zytywne. 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.3. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentacji 
projektowej, ST i uprzednich ustaleń. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bę-
dzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomie-
niem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
w pkt. 8.5. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót popraw-
kowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego. 

8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót, sporządzony wg  Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Dziennik budowy, 
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST 

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeśli mieściła 
się w zakresie robót. 

8.6 Kontrola i odbiór inwentaryzacji powykonawczej:  
Wszelkie dane będące przedmiotem odbiorów podlegają procesowi kontroli danych. Kontrola da-
nych dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrów tech-
nicznych (np. topologia dróg), zgodności ze standardami wymiany danych jak i poprawności mery-
torycznej tj. kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z 
rzeczywistą sytuacja terenową.  

Do odbioru przedstawić następujące dokumenty: 

a. Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac. 
b. Protokół wewnętrznej kontroli technicznej. 
c. Wykaz materiałów źródłowych. 
d. Materiały powstałe w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz cyfrowej. 
e. Nośnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7. Gwarancja i odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

Wykonawca winien również w okresie gwarancji przygotować raporty  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu dla robót kosztorysowych.  

Należy uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z 
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

Koszty dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w     D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspekto-
rowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu 

c. przygotowanie terenu 

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 

2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 

4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 

6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe  

7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   

8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych      

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U .Nr 89, poz. 414). 

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p. zm.).  

13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa 

14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  

 wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

10.2 Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw poraże-
niowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.)  
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D-07.07.01 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego, w Mieście i Gminie Białobrzegi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie oświe-
tlenia zewnętrznego na drogach Miasta i Gminy Białobrzegi, zgodnie zestawieniem inwentaryza-
cyjnym i projektowym. Roboty należy wykonywać po dotychczasowej trasie przy zachowaniu cią-
głości oświetlenia. O przystąpieniu do wykonywania robót należy na bieżąco informować właści-
wego dla terenu konserwatora oświetlenia. Roboty wykonywać zgodnie z harmonogramem przed-
łożonym i zatwierdzonym przez właściciela sieci energetycznej i oświetleniowej. 

W ramach wykonania przebudowy oświetlenia  

1. Zdemontować istniejące oprawy, wysięgniki oraz przewody elektryczne 

2. Zamontować wysięgniki, oprawy zgodne z projektem lub równoważne zachowując istnieją-
cy system ochronny. 

3. Na liniach napowietrznych wykonać zerowanie wysięgników. 

4. Oprawy linii oświetleniowej kablowej zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2 prowadzonym we-
wnątrz słupa i wysięgnika,  

5. Oprawy linii oświetleniowej napowietrznej zasilić przewodem YDY 2x2,5 mm2 prowadzonym 
wewnątrz wysięgnika, przewód poza wysięgnikiem należy obrać z powłoki ochronnej i po-
zostawiając zapas (zawinięty w spiralę) podłączyć do zacisków linii.. 

6. Złącza bezpiecznikowe użyć stosowne do typu linii (kablowa, napowietrzna goła, napo-            
wietrzna oświetleniowa), na której zostaną zastosowane. 

7. Dla linii napowietrznych zainstalować zaciski odgałęźne AlCu. 

8. Zainstalować nowe punkty pomiarowo-sterownicze. 

9. Wybudować linię kablową oświetlenia ulicznego o łącznej długości 2 630m, z posadowie-
niem 93 szt. słupów i montażem 160 opraw. 

10. Wykonać pomiary elektryczne i fotometryczne.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup o świetleniowy 

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

1.4.2. Wysi ęgnik 

- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

1.4.3. Oprawa o świetleniowa 

- urządzenie   służące   do   rozdziału,   filtracji   i   przekształcania   strumienia   świetlnego 



14 
 

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

1.4.4. Szafa oświetleniowa 

- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

1.4.5. Aprobata techniczna -  dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określone-
go obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodyki badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
1.4.6. Deklaracja zgodno ści -  dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prze-
pisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
 
1.4.7. Certyfikat zgodno ści -  dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfi-
kującą),stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, norma-
mi, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
 
1.4.8. Część czynna -  przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elek-
trycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod 
napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są czę-
ścią czynną). 
 
1.4.9. Urządzenia elektryczne  - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii 
elektrycznej. 
 
1.8.10. Odbiorniki energii elektrycznej -  urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
1.4.11. Klasa ochronno ści -  umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
1.4.12. Stopie ń ochrony IP -  określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed do-
tykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cie-
czy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
1.4.13. Uziemienie -  zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z zie-
mią poprzez odpowiednią instalację Może występować jako uziemienie: 
● ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)lub 
● robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).  
 
1.4.14. Kabel -  przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycz-
nego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa -  ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 

1.4.16. Pozostałe okre ślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00” Wymagania ogólne” 

1.4.17. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
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2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

2.2. Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowych aluminiowych. Przekrój żył 
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej tempera-
tury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków kabli w kręgach, 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 
ułożone poziomo, 

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

2.3. Przewód  

Przewód do zasilania opraw i konwerterów przesyłu danych składa się z żyły, izolacji i powłoki 
ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm² dla zasilania opraw i 1,0 mm² 
dla podłączenia konwertera. Izolacja przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa 
sztucznego. Należy stosować przewód YDY 3x2,5 mm² 750V, YDY 2x2,5 mm² 750V  i 2x1 mm² 
750 V.  

Przewody użyte do połączenia aparatów w szafach sterowniczych składają się z żyły i powłoki 
ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 16 mm², 1,5 mm² i 2,5 mm². Izolacja 
przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód 
LGY 1x16 mm², LGY 1x2,5 mm² oraz LGY1x1,5mm² 

Miejsce składowania przewodu powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycz-
nymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy uniknąć przechowywania przewo-
dów w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -5°C. 

2.4 Źródła światła i oprawy 
2.4.1 Źródła światła 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego sto-
sować oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. 

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie 
oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie lamp LED.  

2.4.2. Oprawy o świetleniowe powinny spełnia ć wymagania. 

Należy stosować oprawy zgodnie z projektem. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-
79100 [19]. 
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Parametry u żytkowe i techniczne opraw: 

Parametry techniczno -użytkowe oprawy o świetlenia ulicznego LED  

L.p.  Dane techniczne: Wymagana warto ść parametru: 

Dowód 
spełnienia 
wymaga-

nia: 

1 Konstrukcja oprawy 

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym 
z odlewu aluminium formowanego ciśnieniowego. 

Układ optyczny - system modułowy z diodami LED, 
umożliwiający demontaż poszczególnych modułów. 

KT 

3 Montaż oprawy 

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do 
montażu na słupie lub do wysięgnika. 

Możliwość regulacji: 
Na słupie  o średnicach Ø 60-76 mm – regulacja w 

zakresie 0-90 ze stopniem 5°. 

KT 

4 Materiał 

Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium 
formowanego wysokociśnieniowo EN46100. Kolor 
malowania: srebrny. Śruby mocujące wykonane ze 

stali nierdzewnej. 

   KT 

5 Waga oprawy 
Dla opraw montowanych na słupach napowietrznych o 
mocy do 54 W max 7 kg, o mocy do 98 W max 11 kg 

        KT 

6 
Powierzchnia oporu 

aerodynamicznego ScX 
Dla opraw o mocy do 54 W max 0,05 m2, o mocy do 

98 W max 0,09 m2 KT 

7 Optyka 

System optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-
2), Zapewniający pełne ograniczenie światła niepożą-
danego. Spełniający normę o bezpieczeństwie fotobio-

logicznym. 
Element kształtujący optykę wykonany w postaci so-

czewek zintegrowanych z niskoluminancyjną charakte-
rystyką światła ograniczający świecenie w górną pół-
przestrzeń do poziomu 0cd/m2 od kąta 90 stopni w 

górę. Możliwość wymiany układu optycznego lub/i diod 
LED niezależnie. System optyczny IP66. Dla opraw z 

szybą zabezpieczającą źródła LED, konieczny jest 
czujnik temperatury zamontowany na płytce ze źró-

dłami światła LED, redukujący prąd w przypadku prze-
kroczenia temperatury, z odpowiednim zasilaczem. 

KT, RBNL 
dla PN-EN 
12464-2 

8 
Klasa ochrony przeciw-
porażeniowej (izolacji) 

I klasa ochronności [norma PN-EN 60529] KT 

9 
Projektowany spadek 
strumienia światła Lmf 

dla min. 50.000h 

Max 10%. Przy średniej temp. 10°C (Zgodnie z 
IESNA TM-21-11, jako 6 krotność rzeczywistego 

spadku wg testu IESNA LM 80-08) 
KT, RBNL 

10 
Kalkulowany spadek 
strumienia światła Lmf 

dla min. 100.000h 

Max 21%. Przy średniej temp. 10°C (Zgodnie IESNA 
TM 21-11) 

KT, RBNL 

11 
Stopień szczelności 

części optycznej 
Min. IP66 KT 

12 
Stopień szczelności 

komory osprzętu 
Min. IP66 KT 

13 
Stopień odporności na 
uderzenia [J] systemu 

Optycznego 
Min. IK08 (5J) KT 

14 Pobór mocy 
Maksymalny pobór mocy określony w PFU i SIWZ. 

Może być niższy ale przy spełnieniu parametrów okre-
ślonych normą oświetleniową PN-EN 13201. 

KT 
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15 Zasilanie Napięcie nominalne 230 V ±10% – 50Hz KT 

16 
Ochrona przeciw prze-

pięciowa 
ochrona przepięć 10kV KT 

17 
Temperatura barwowa 

źródeł światła 
5700 K +/- 10% RBNL 

18 
Wskaźnik oddawania 

barw 
CRI>70 RBNL 

19 
Opcje sterowania opra-

wą i redukcji mocy. 

Możliwość zastosowania sterowania, indywidualnie 
dla oprawy: 
- układ z systemem wyznaczania wirtualnej północy 
(MV virtual midnight) z możliwością przeprogramo-
wywania. 
- system sterowania oprawą asynchroniczny, metodą 
podawania napięcia sieciowego 
- nie jest dopuszczalny układ utrzymania stałego 
strumienia świetlnego poprzez zwiększanie prądu 
źródeł światła LED ponad wartość początkową, zało-
żoną w obliczeniach. 

KT 

20 
Kalkulacyjna trwałość 

źródła światła 
L70 - 150 000 h @ 25oC KT, RBNL 

21 
Zakres temperatury 

pracy 
Min:  -40°C do +25°C KT 

22 
Minimalny Współczynnik 

mocy PF/ cos ϕ  
> 0,93 dla maksymalnej redukcji mocy. Należy wyka-

zać w tabeli redukcji mocy 
KT 

23 
Współczynnik zawarto-
ści harmonicznych 

nie przekracza 20%, Ta=25°C [norma PN-EN-61000-
3-2] 

KT 

Gwarancja 
1 Gwarancja na diody LED min. 10 lat. DW, KT 
2 Gwarancja na układ zasilający min. 10 lat DW, KT 
3 Gwarancja na obudowę min. 10 lat DW, KT 

Certyfikaty 
1 CE  DW 
 ENEC  RBNL 

Oprawy ozdobne powinny odpowiada ć nast ępującym wymaganiom technicznym. 
Parametry techniczno -użytkowe opraw ozdobnych LED  

L.p. Dane techniczne: Wymagana warto ść parametru: 
Dowód spe ł-

nienia wy-
magania: 

1 Konstrukcja oprawy 

Kształt, wzór i forma oprawy powinien być zbliżony do 
załączonych w PFU zwymiarowanych rysunków. Kolor 
oprawy antracyt noir100. System modułowy z diodami 
LED (od 10 do 44 LED) umożliwiający demontaż po-
szczególnych paneli bez potrzeby otwierania komory 
osprzętu. 

KT 

2. Montaż oprawy 
Oprawy przeznaczone są do montażu na specjalnym 
wysięgniku słupowym, lub bezpośrednio na słupie 

KT 

3 Materiał 

Obudowa oprawy (korpus, podstawa montażowa, 
pokrywa, ramiona) wykonana z wysokociśnieniowego 
odlewu aluminium UNI EN AB 46100 zabezpieczone-
go galwanicznie przed wpływem warunków atmosfe-
rycznych, podkładem epoksydowym i poliestrową 
farbą proszkową. Zawiasy, wkręty i śruby zewnętrzne 
wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI304, śruby 
wewnętrzne wykonane ze stali chromowanej i/lub 
cynkowane galwanicznie. 

KT 
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4 Wymiary Wymiary opraw zgodnie z rysunkami w PFU, KT 

5 
Powierzchnia oporu 

aerodynamicznego ScX 
Maksymalna powierzchnia narażona na wiatr (SCX): 
0,30m² (pomiar dla wiatru 160km/h) KT 

6 Optyka 

System optyczny zgodny z normą PN-EN 12464-2, 
zastosowane dwie optyki: 
- oświetlenie wąskie asymetryczne w płaszczyźnie 0-
90° ograniczone do szerokości oświetlanej po-
wierzchni  
- optyka uliczna asymetryczna  

KT, RBNL 
dla PN-EN 
12464-2 

7 
Klasa ochrony przeciw-
porażeniowej (izolacji) 

I lub II klasa ochronności [norma PN-EN 60529] KT 

8 Trwałość diod LED L80 > 80000h [@700mA, Ta 25°C, wg.TM21] KT, RBNL 

9 
Stopień szczelności 
komory optycznej 

Min. IP66 KT 

10 
Stopień szczelności 

komory osprzętu 
Min. IP66 KT 

11 
Stopień odporności na 
uderzenia [J] systemu 

Optycznego 
Min. IK08 (5J) KT 

12 Pobór mocy 
Maksymalny pobór mocy określony w PFU i SIWZ. 
Może być niższy ale przy spełnieniu parametrów okre-
ślonych normą oświetleniową PN-EN 13201. 

KT 

13 Zasilanie Napięcie 230V±10% AC– 50Hz, PF/cosφ>0,93 KT 

14 
Ochrona przeciw prze-

pięciowa 
ochrona przepięć 10kV KT 

15 
Temperatura barwowa 

źródeł światła 
5700 K +/- 10% RBNL 

16 
Wskaźnik oddawania 

barw 
CRI>70 RBNL 

17 
Opcje sterowania opra-

wą i redukcji mocy. 

Możliwość zastosowania sterowania, indywidualnie 
dla oprawy: 
- układ z systemem wyznaczania wirtualnej północy 
(MV virtual midnight) z możliwością przeprogramo-
wywania. 
- system sterowania oprawą asynchroniczny, metodą 
podawania napięcia sieciowego 
- nie jest dopuszczalny układ utrzymania stałego 
strumienia świetlnego poprzez zwiększanie prądu 
źródeł światła LED ponad wartość początkową, zało-
żoną w obliczeniach. 

KT 

18 
Współczynnik mocyPF/ 

cosφ 
PF/cosφ>0,93 dla największej redukcji mocy KT 

Gwarancja 
1 Gwarancja na diody LED min. 10 lat. DW, KT 
2 Gwarancja na układ zasilający min. 10 lat DW, KT 
3 Gwarancja na obudowę min. 10 lat DW, KT 

Certyfikaty  
1 CE  DW 
RBNL - Raport badania niezale żnego laboratorium* (Raport IES LM-80 - TM-21) 

KT- karta katalogowa po świadczona przez Wykonawc ę 

DW - deklaracja Wykonawcy 

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy należy rozumieć jako określenie minimal-
nych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza stosowanie 
materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej. Na 
wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany sprzęt jest równoważny oraz powinien 
uzyskać pisemną zgodę projektanta. 
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2.4.3 Słupy i wysi ęgniki  

- Słup stylizowany, wykonany z rur prostych i zbieżnych stalowych, połączonych kaskadowo 
techniką spawu twardego. Słup cynkowany ogniowo dwustronnie oraz malowany proszko-
wo. Słup jest trwale zabezpieczony przed działaniem korozji. 

- Wysokość całkowita słupa 8,5m. 
- Dwa wysięgniki stylizowane wykonane ze zbieżnych rur stalowych z dolnym mocowaniem 

oprawy. Wysokość jednego z wysięgników to 6m, drugiego 5m. 
- Oprawy oświetleniowe mocowane do konstrukcji wysięgnika w sposób zapewniający pełną 

stabilność oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilającego do wnętrza oprawy . 
- Słup posiada ozdobny łącznik wysięgników oraz przewiązkę żeliwną. 
- Wysięgniki zakończone kulą. 
- Na dole słup obkładany jest bazą żeliwną. 
- Baza żeliwna o wysokości 1,5m z odlewem herbu miasta. 
- Słup wyposażony na stałe w nośnik reklamy (tj. ramkę na zamontowanie reklamy np. 

sztywnej PLEXI, o wymiarach 1000x400mm, wykonaną z profilu kwadratowego,  jednolite-
go wizualnie z materiałem, z jakiego wykonano słup. Ramka ma mieć możliwość zmiany 
kierunku, w jakim ma być skierowana. Maksymalna wielkość powierzchni reklamy moco-
wanej w ramce to 380x960mm), uchwyty na ozdoby świąteczne (wymagane jest gniazdko 
do zasilania ozdób), wieszak do zawieszania np. doniczek z kwiatami oraz mocowanie na 
flagę; Uchwyty i mocowania mogą zostać wykorzystane jako uchwyty do materiałów rekla-
mowych np. flag lub banerów. 

- Każdy słup wyposażony we wnękę słupową przystosowaną do montażu złączy słupowych 
– tzw. tabliczek bezpiecznikowych. 

- Słupy przystosowane do montażu na fundamentach prefabrykowanych lub bezpośrednio w 
gruncie. Fundament pod słup prefabrykowany, betonowy, zabezpieczony przed działaniem 
aktywnych wód gruntowych przez abizolowanie, dobrany do słupa oświetleniowego zgod-
nie z zaleceniami producenta.  

- Wytrzymałość słupa z wysięgnikiem i oprawami powinna być dobrana dla I strefy wiatrowej 
w Polsce i 3 kategorii terenu. 

. 
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Ze względu na zachowanie spójnej koncepcji architektonicznej słupy – wraz z nośnikami reklamy – 
powinny mieć wygląd i wymiary jak najbardziej zbliżony do rysunków powyżej.   

wysi ęgniki opraw  

a. rura stalowa ocynkowana (dla opraw drogowych)  
b. średnica 6/4 cala 
c. grubość ścianki do 5 mm  
d. długość wysięgu i kąt rozwarcia podany na rysunkach 

fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 
ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji okre-
ślone są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betono-
wych”. 

przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 
używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich po-
wierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z 
polichlorku winylu (PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowia-
dać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

gniazda bezpiecznikowe kompletne 

gniazda bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A służące 
do zabezpieczenia opraw oświetleniowych mocowanych do zacisku prądowego izolowanego 

Parametry techniczne i u żytkowe: 

- Nowe wysięgniki montowane na słupach ŻN należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową 
rury o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm giętej o promieniu r- 300 mm, długość wysię-
gu 1,5 m lub jak w projekcie. 

- Do montażu wysięgników należy stosować ocynkowane uchwyty wysięgnika o długościach do-
stosowanych do szerokości słupa 

- Wysięgniki należy montować w taki sposób, aby oprawa oświetleniowa zamontowana była pod 
abonencką linią n/n w normatywnej odległości od przewodów energetycznych. 

- Dopuszcza się montaż opraw pod linią energetyczną w przypadkach gdzie ze względów tech-
nicznych występują utrudnienia w montażu wysięgnika lub późniejszej konserwacji oprawy. 

- Wysięgniki na słupy OŻ powinny być wykonane z ocynkowanej rury o śr. zew. nie mniejszej niż  
50 mm i grubości mniejszej niż 3,5 mm giętej o promieniu r- 300 mm ,długość wysięgu 1,5m za-
kończonym kapturem z blachy ocynkowanej. 

2.4.4 Farby nawierzchniowe 

- Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę. 
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- Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami atmosferycznymi. 

2.2.5 System sterowania o świetleniem 

Autonomiczny system sterowania poszczególnych opraw, z układem reprogramowalnym zmienne-
go profilu mocy. Kontroler sterujący oprawy bez autonomicznego zegara, ustalający czasy redukcji 
mocy w oparciu o trzy ostatnie cykle włączenia i wyłączenia napięcia zasilającego oprawy. Czas 
redukcji  po załączeniu T1 oraz redukcji przed wyłączeniem T2 będzie podany przez Zamawiają-
cego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcie Umowy na wykonanie zamówienia. 

Czasy T1 oraz T2  muszą być reprogramowalne zdalnie za pomocą włączenia i wyłączenia napię-
cia sieciowego. 

Kontrolery segmentowe w punktach sterowania i rozli czania energii: 

1. Komunikacja z kontrolerami sterującymi pracą oświetlania, za pomocą internetu, GPRS, 

2. Kontrolery mają być wyposażone w analizatory sieci, tak aby była możliwość dokonywania 
analiza parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, Moc czynna, bierna, pozorna – 3 
fazy, współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity prąd sumaryczny; 

3. Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych : zanik napięcia zasilania, 
zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, przekroczenie/obniżenie obcią-
żenia prądowego, alarmy wejść, alarmy wyjść; 

4. Kontroler segmentowy(dla grupy opraw w obwodzie elektrycznym) o szczelności min. IP 66, 

5. Dane oraz oprogramowanie desktopowe, do komunikacji z kontrolerami segmentowymi za-
instalowane u zamawiającego, z dożywotnią licencją na użytkowanie; 

6. Archiwizacja zebranych danych u Zamawiającego, bez dodatkowych opłat; 

7. Wizualizacja stanów pracy min. 8 wyjść (4 wyjścia zwierne + 4 wyjścia przełączne); 

8. Wyjścia konfigurowane, niezależnie poprzez 6 trybów pracy; 

9. Tryb dobowy- dedykowany do sterowania dowolnym procesem; 

10. Pełna dokumentacja oraz oprogramowanie do obsługi w języku polskim, 

11. Funkcja tworzenia automatycznie raportów okresowych: dobowych, miesięcznych, rocznych itp., 

12. Aktualizacje i zmiany w oprogramowaniu na życzenie inwestora winny być bezpłatne w trak-
cie trwania gwarancji jak i po jej wygaśnięciu a wymiana oprogramowania powinno odbywać 
się poprzez złącze GPRS. 

13. Dostęp do systemu musi być odpowiednio zabezpieczony – np. logowanie ma się odbywać 
po otrzymaniu na wybrany nr telefonu komórkowego jednorazowego (niepowtarzalnego) 
hasła do systemu. 

14. Zamawiający wymaga zewnętrznego wsparcia technicznego w zakresie obsługi i konfigura-
cji systemu przez 5 dni w tygodniu w godz. 7:00-22:00. 

15. Możliwość współpracy systemu z zewnętrznymi czujnikami: natężenia oświetlenia, natęże-
nia ruchu, opadów (deszczu, śniegu) itp. 

16. Włączanie i wyłączanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natężenia oświetlenia dzien-
nego 
- możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw w ciągu tygodnia z rozróż-

nieniem na dni robocze i w weekendy 
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- możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw na bazie kalendarza w za-
leżności od sezonu roku oraz świąt 

- możliwość sterowania oprawami w zakresie: włącz/wyłącz, ściemnienie do jednego po-
ziomu w zadanym okresie w ciągu nocy, ustawienie w ciągu nocy do minimum ośmiu po-
ziomów ściemnienia oprawy 

- możliwość zmiany parametrów świecenia opraw poprzez operatora,;  
17. Oprawy muszą realizować autonomiczny program pracy oparty na ostatnich otrzymanych 

parametrach. 

18. Zamawiający wymaga by wraz z ofertą złożyć karty katalogowe zawierające dane technicz-
ne i użytkowe równoważnego układu sterowania, umożliwiające porównanie tych parame-
trów z wymaganiami SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

2.2.6 Szafki o świetleniowe 

Szafy przeznaczone do zabudowy powinny spełnia ć nast ępujące wymogi:  

- Zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-
1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, po-
twierdzona przez certyfikat zgodności CE/certyfikat zgodności z normami.  

- Napięcie znamionowe: 230/400 V AC;  
- Napięcie znamionowe izolacji: 500 V;  
- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;  
- Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.;  
- Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;  
- Odporność na działanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1 s.;  
- Prąd znamionowy ciągły: do 400 A;  
- Prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych: do 100A;  

Obudowa:  

- Obudowa, kieszeń kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru (wzmocnionego 
włóknem szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia me-
chaniczne i wysoką temperaturę , promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,  

- Obudowa powinna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych elemen-
tów,  

- Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,  
- Stopień szczelności obudowy: min IP 44,  
- Klasa ochronności: II,  
- Stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,  
- Konstrukcja zawiasów drzwiczek szafki umożliwiająca nieskomplikowany i szybki demontaż i 

montaż bez użycia narzędzi,  
- Demontaż i montaż przednich osłon fundamentu winien być możliwy tylko po otwarciu drzwi-

czek,  
- Znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim) wykonane w sposób trwały, zapewniający czy-

telność w czasie całego okresu eksploatacji,  
- Obudowa powinna posiadać trwały opis zawierający nazwę znak firmowy producenta oraz na 

zewnętrznej stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszczoną tabliczkę ostrzegaw-
czą,  

- Obudowa powinna zapewniać skuteczną wymianę powietrza zapobiegającą kondensowaniu 
wewnątrz pary wodnej,  

- Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, 
przystosowany do zabudowy wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia kłódki,  
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- Każde drzwi muszą posiadać rygle dolny i górny,  
- Wszystkie elementy (obudowa, kieszeń, fundament, daszek) powinny być wykonane z tego 

samego materiału,  
- Po wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji w 

formacie A4.  
- Góra obudowy powinna być w postaci daszka skośnego,  
- Część zasilająco-pomiarowa należąca do Zakładu Energetycznego wydzielona w oddzielnej 

komorze od części sterowniczo-odpływowej będącej własnością Urzędu Miasta. 

Wyposa żenie:  

Część zasilaj ąco-pomiarowa  

- Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy jako zabezpieczenie przedlicznikowe na wkładki bez-
piecznikowe nożowe, dobrany do maksymalnego obciążenia szafy, wyposażony w zaciski ty-
pu V (do kabli Cu lub Al o przekroju od 35 do 240 mm2),  

- Dodatkowe zabezpieczenie przed licznikowe jako ogranicznik mocy lub wyłącznik nadmiaro-
wo-prądowy o właściwej charakterystyce i obciążeniu, zgodnie z wymaganiami PGE Dystry-
bucja.  

- Tablica licznikowa 1/3f,  
- Tory prądowe wykonane połączeniem giętkim za pomocą Lgy, dobranym do maksymalnego 

obciążenia szafy.  
- Szyna PEN przystosowana do przyłączenia kabli i przewodów za pomocą zacisków typu V 35 

– 240 mm2 i co najmniej jednego zacisku śrubowego,  

Część sterowniczo-odpływowa 

- Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkładki bezpiecznikowe nożowe jako zabezpie-
czenie części sterownio-odpływowej (użytkownika), dobrane do maksymalnego obciążenia 
szafy, umożliwiającego uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania, 

- Ochrona przeciwprzepięciowa dla sterowania,  
- Programowalny sterownik  wraz z analizatorem sieci, umożliwiający zdalne odczyty parame-

trów sieci zasilającej za pomocą sieci GSM/GPRS.  
- Zabezpieczenie sterownika – wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 6A,  
- Zabezpieczenie obwodów odejściowych oświetleniowych – rozłącznik bezpiecznikowy, umoż-

liwiający uzyskanie widocznej przerwy, na wkładki Bi lub nożowe w zależności od występują-
cego obciążenia.  

- Gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda serwisowego wy-
łącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym jednobiegunowym na prąd znamionowy 16A 
i charakterystyce typu B,  

- Przełącznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R) 10A, umożliwiający w razie awarii sterownika przełą-
czenie w tryb R załączania przez fotokomórkę, lub 0 całkowite wyłączenie oświetlenia,  

- Stycznik trójbiegunowy o prądzie dostosowanym do wymaganego obciążenia,  
- Złączki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodów odejściowych o przekroju do 5x50mm2,  
- Lampki kontrolne koloru zielonego do sygnalizacji obecności napięcia ( na każdej fazie),  
- Zabudowa aparatury na szynie TH 35,  
- Końcówki przewodów toru głównego zakończone tulejkami zaciskowymi,  
- Oprzewodowanie toru głównego wykonane przewodem LgY min. 16 mm2,  
- Transformatorowe układy redukcji mocy,  
- Rezerwa miejsca obwodów odejściowych.  
- Dodatkowy zegar astronomiczny jako rezerwa dla sterownika  
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3. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt do wykonania o świetlenia drogowego- Wykonawca przystępujący do wykonania 
oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: żurawia samochodowego, samochodu specjalnego 
linowego z platformą i balkonem, -  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem 0,70 cm, 

4. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - Ogólne wymagania dotyczące transportu poda-
no w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

4.2 Transport materiałów i elementów o świetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego 

- samochodów skrzyniowych 

- ciągników (samochodów) z przyczepami dłużycowymi do przewożenia słupów o dł. do 12m 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla po-
szczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót - Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

5.2. Monta ż wysi ęgników 

5.2.2. Dla słupów typu Żn - Wysięgniki montować na słupach stojących za pomocą dźwigu i sa-
mochodu z balkonem. Zastosować haki mocujące wysięgnik, obejmy dystansowe lub jarzmo mon-
towane na wierzchołku słupa. 

5.2.2. Słupów typu EP – wysięgniki montować za pomocą obejm mocujących. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika po obciążeniu go oprawą bądź ciężarem równym ciężaro-
wi oprawy. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod katem 90° z tolerancją ±2° do osi jezdni lub stycznej osi w 
przypadku gdy jezdnia jest w łuku. 

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

Oprawy powinny znajdować w jednej linii do osi drogi.  

5.3. Monta ż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. (dokona-
nie zapłonu źródła światła) 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów do słupów i wysięgników. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po 
uprzednim wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały aby nie zmieniały swojego położenia pod wpły-
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wem warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.4. Montaż elementów instalacyjnych: przewody, gniazda bezpie cznika, zaciski AlCu . 

5.4.1.  Przewody zasilania opraw i konwerterów sygnału wciągnąć z udziałem podnośnika samocho-
dowego w wysięgnik na słupie. 

5.4.2. Montaż gniazda bezpiecznika na liniach napowietrznych należy wykonywać za pomocą 
samochodu z balkonem . 

5.4.3. Po zainstalowaniu gniazda zamontować wkładkę topikową 4 A 

5.4.4. Montażu zacisków Al./Cu 25/4 mm² wykonać przy użyciu samochodu z platformą i balkonem. 

5.4.5. W szafce oświetleniowej zainstalować system sterownia opisany projektem 

5.4.6. Do wykonania podłączeń elektrycznych opraw oraz pozostałych elementów należy pomie-
rzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków induktorem o napięciu nie mniejszym niż 1 kV 
przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ 

5.5. Monta ż rozdzielnic szafowych 

Rozdzielnica szafowa służy do zarządzania siecią oświetleniową. Pomiarem poboru energii elek-
trycznej, włączaniem i wyłączaniem oświetlenia. Montaż prowadzić zgodnie z rysunkiem projekto-
wym i ST. 

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej  

5.6.1. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancję pętli zwarciowych dla 
stwierdzenia skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

5.6.2. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwpo-
rażeniowej 

5.7. Demonta ż elementów instalacji o świetleniowej 

5.7.1. Demontaż instalacji oświetleniowej (oprawy, wysięgniki) należy wykonać zgodnie z doku-
mentacją projektową, ST oraz zaleceniami użytkownika linii. Wykonawca ma obowiązek wykonać 
tak demontażu elementów instalacji oświetleniowej aby elementy te nie zostały uszkodzone lub 
zniszczone. 

5.7.2. Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca. 

W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powi-
nien powiadomić o tym Inspektora nadzoru i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie bądź 
zniszczenie. 

5.8 Utylizacja źródeł światła i opraw 

Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca. Materiały zde-
montowane należy poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne wymagania dotycz ące jako ści robót - Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

6.2 Pomiar luminacji, nat ężenia oraz pozostałych parametrów o świetlenia drogi 

Pomiary należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13201/4 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 ja-
kichkolwiek 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 zakre-
sach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym 
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zakresie. 

6.3 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 
przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

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

7. Obmiar robót 
7.1  Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ro-
bót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarową dla linii kablowej, linii napowietrznej, pogrążania uziemień jest- m (metr) a 
dla słupów oświetleniowych, montażu osprzętu kablowego, wysięgników i opraw, malowania napi-
sów i cyfr jest – szt. (sztuka). Dla wykopów i zasypki związanych z robotami kablowymi i funda-
mentowymi- m³ (metr sześcienny), kanalizacji kablowej w tym przepustów- m (metr), zabezpieczeń 
fundamentów - m² (metr kwadratowy), montażu przewodów zasilających oprawy – kpl. Przew. 
(komplet przewodu), badań i pomiarów – odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemonto-
wanych materiałów – t (tona). Przy demontażach oświetlenia przyjąć j.w. 

8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót - Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się na wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskości dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót podlegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod fundamenty i kable 

- montaż fundamentów, 

- ułożenie kabla 

- montaż uziomów szpilkowych 

8.3 Dokumentu odbioru ko ńcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymie-
nionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”: 

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania  zastosowanej ochrony przeciwpora-
żeniowej. 

9. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści za roboty - Ogólne wymagania doty-
czące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania instalacji systemu oświetlenia obejmuje odpowiednio: 

9.2.1. Demonta ż opraw o świetleniowych 

9.2.1.1. Otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów zasilających z kostki 

9.2.1.2. Otworzenie klosza i wykręcenie źródła światła 

9.2.1.3. Zamkniecie osłony i klosza 

9.2.1.4. Demontaż oprawy z wysięgnika 
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9.2.1.5 Opuszczenie oprawy 

9.2.2. Demonta ż wysi ęgników rurowych 

9.2.2.1. Odkręcenie śrub mocujących wysięgnik do trzpienia słupa 

9.2.2.2. Demontaż wysięgnika 

9.2.2.3. Wyciągnięcie przewodów z wysięgnika i pionów słupa 

9.2.2.4.  Opuszczenie wysięgnika 

9.2.3. Transport materiałów zdemontowanych 

9.2.3.1. Wywóz opraw, wysięgników 

9.2.4. Monta ż skrzynek podziału sieci 

9.2.4.1. Mocowanie skrzynki do słupa 

9.2.4.2. Wykonanie portek kablowych 

9.2.4.3. Wpięcie kabla do skrzynki 

9.2.4.4 Montaż zegara sterującego 

9.2.5. Malowanie znaków na oprawach 

9.2.5.1. Nakleić lub namalować znak na oprawie UG według wzoru 

9.2.6. Monta ż wysi ęgników o świetleniowych 

9.2.6.1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 

9.2.6.2. Przykręcenie śrub mocujących 

9.2.6.3. Zerowanie wysięgnika 

9.2.7. Monta ż opraw o świetleniowych 

9.2.7.1. Zamocowanie oprawy 

9.2.7.2. Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

9.2.7.3. Zamknięcie i skręcenie obudowy oprawy 

9.2.8. Monta ż przewodów do opraw o świetleniowych 

9.2.8.1. Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki 

9.2.8.2. Podłączenie przewodu pod zaciski tabliczki słupowej lub linii oświetleniowej za pomocą 
odgałęźników AlCu szt. 2 

9.2.8.3. Podłączenie bezpiecznikowego złącza oświetleniowego na linię napowietrzną za pomocą 
podnośnika dla linii kablowej we wnęce słupowej. 

9.2.9. Badania i pomiary 

9.2.9.1. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364 

9.2.9.2. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacją 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 

2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 

4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 

6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe  

7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   

8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych      

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z  

 późniejszymi zmianami).  

13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa 

14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  

 wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

 

10.2 Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw poraże-
niowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.)  


