
l Załącznik 11 c

SPECYF IKACJA TE CHNIC ZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INS TALACJI ELEKTRYCZNYCH

BUDOWA OŚWIETLEMA STADIONU SPORTOWEGO
KRASNOBROD IGROS

W MIEJSCOWOŚCI:

KRASNOBROD

Inwestor: IJłząd Miasta Krasnobród,22-440 Krasnobród, ul. 3-go Maja 36

ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE
- LINII KABLOWYCHNN

Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień
(Kody CPV:, 45232210- 7 , 453143004,453 15300-1)

. Opracował:
Tadeusz kurantowicz

TADEUSZ Kt, iTo1\1Cz

\,

v

Krasnobród, dna24 Kwiecień 2014 t.

Upr, bud. Nr; 7uu?7lgl



ł'-' <-''j'.:+l.f 5ś] ięj::--|łĘ]t:§-rr:+iry§w+

spls rnnścr
t. częśc oGoLNA

1 .1. Nazwa nadana zamówien iu przezzamawiającego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1,4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
1 . 5. Określenia podstawoweo definicje
1.6. Ogólne wymagan ia doĘczące robót
1.7. Dokumentacja robót monhżowych i prefabrykacyjnych
1.8. Nazwy i kody

2. Wymaganiadotyczące właściwoś .

ulicznego 
-'Jv&(tvw wrłrs§lWoSct materiałów dotYczącYch linii kablowej oświetlenia

3, wymagania dotyczące transportu linii kablowej oświetlenia boiska4' WYmagania doĘczące wykonania robót linii kablowej oświetlenia boiska

6. Wymagania doĘczące przedmiaru i obmiaru robót
7. Sposób odbioru robót
8. podstawa rozhczeniarobót

9. Dokumenty odniesienia



BUDOWA OSWIETLENIA STADIONU
1. CZĘŚC oGoLNA.

1.1. Nanva nadana zamówienil przez zamawiającego.
Oświetlenie stadio nu spo ńowego w m iej scowości Krasnob ród :

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót zwiąanych z budową oświetlenia zewnętrznego stadionu sportowego w miejscowości
krasnobród.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specy{ikacja techniczna jest załącznikiem do dokumentów przetargowych przy zlecaniu i
realizacji instalacji oświetlenia stadionu sportowego w miejscowości Krasnobród.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
wykonaniem oświetlenia wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej.

1.ó Ogólne wymagania doĘczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodności z
Dokumentacją PĄektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" kod CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych.
Dokumentację robót montazowych linii stanowią:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz.2072 zę zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówięń publicznych), sporządzone zgodnię z tozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.ż004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. ż072 zmianDz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inliastruktury z dnia
26częrwca 200ż r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
200ż r. Nr l08, poz.953 zpoźniejszymi zmianami),
- dokumenty ś wiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wy,robach budow|anych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyTobow lub
zalecęnia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych,
końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,



- dokumentacja powykonawazr (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipcal994 t. - Dz. |J. z 2003 r. Nr 207, pz. 2016 z póżniejszymi zmianami). Montaż elementów
instalacji linii energetycznych należy wykonywaó na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roMt montażowych i instalacyjnych,
opracowanych dla ko nkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8 Nazrva i kody.
Kod 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe
Kod 45314300-4 kładzenie kabli
Kod 453 1 53 0G- 1 instalowanie linii energetycznych

2 MATERAŁY aŻYrn DO BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA
BOISKA TRENINGOWEGO

2.1 Ogólne wymagania

Wszelkie materiały, które zostaną wbudowane, dla których normy i przepisy przewidują
posiadanie zaświadczeń o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dokumenty te winne byó dołączone do dokumentacji powykonawczej.

2.2 Materiały podstawowe

Podstawowe materiały przy budowie to:
. słupy stalowe malowane okrągłe z wysięgnikiem jednoramiennym l m - materiał inwestora

Oprawy oświetleniowe JOLLY 250W,150W,kabelYAKY 4X35,szafa sterowania oświetleniem.
2.3 SPRZĘT
Na budowie należy używać taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
robóq zarówno w miejscu robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Ilość i
jakość sprzętu powinna gwarantować rłykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi
dokumentacją techniczną i przewidywanym terminem realizacjl

2.4 Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niircj
wymienionego sprzętu:
, Samochód dostawczy
, Samochód wieżowy z balkonem
, Ręczny sprzęt mechaniczny
,Spawarka elektryczna
,Koparka



3. TRANSPORT
3.1 Ogólne wymagania
Wykonawca przystępujący do robót zobowięany jest do stosowania jedynie takich ś rodków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i czas wykonanie robót.

3.2 Ś rodki transportu
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać sĘ możliwością korzystania z niżej
wymienionych środków transpo rtu:
,Samochód dostawczy
,Samochód skrzyniowy
,Dłużyca

4 WYKONANIE ROBÓT
4.1 Ogólne wymagania
Prace należy wykonyrvaó zgodnie z lokalizacją wg mapy geodezyjne, przedmiarem robót,
obowiąującymi przepisami wykonanie i odbioru robót oraz normami aw szczególności:
- PN-76/E-05l25
- PN-76/E_05l00
- PN-IEC 61024-1-I
Nalezy pamiętać, że wszelkie prace należy wykonać po upewnieniu, że wyłączone jest napĘcie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzględnie żądać i przestrzegaó zasad
bezpieczeństwa. Przęd przystąpieniem do prac powinien być przeprowadzony instruktaż z
zakresu bhp, w czasie, którego należy szczegółowo omówić zagtożenia mogące wystąpić przy
wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno wykonywać w warunkach
zwiększających zagrożenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych. Szczególną ostrożność naleĘ zachować przy pracy w poblizu
czynnyc h ur ządzeń energet ycz nych.

4.2Montaż i stawianie słupówo montaż opraw
słupy zostaną posadowione w gruncie zagęszczonym.suchym cementem
Prued mocowaniem słupów mleży dokładnie wyrównać i ubić ziemie przy słupach. Słupy tak
ustawiaó aby wnęka znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niż nadjeżtrzalące pojazdy, otaz nie powinna być połozona niżej niZ 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu. Ustawienie slupów należy wykonać przy pomocy dźwigu.
Montaż opraw n:rlżę sĘ odbyć dopiero po calkowitym zakotwieniu i umocowaniu slupa. Przęd
montażem opraw należy wciągnąć w sfupy i wysĘgniki przewody zasilające oprawy. Do
zamontowanych opraw na wysięgnikach wprowadzić przewody i je podłączyć, wkręcić źródło
światła oruz uzupełnić pozostałe wypo sazenie.

4.3 Ukladanie kabli
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce piasku, linia falistą z zapasem l1-3%/
wystarczającym do skompensowania mozliwych przesunięó gruntu. Ułożony kabel nalezy
zasypać warstwa piasku o grubości l0 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu gubości, co
najmniej l5 cmi przyVłyó foliaz tworzywa sźucznego koloru niebieskiego o grubobi minimum
0,5 mm i szerokości 40cm. Na kablu w odstępach, co 10 m umieścić trwałe oznaczenia
zawierające:



,Rodzaj i przekrój kabla
, Znak uzytkownika kabla
,Rok ułożenia kabla
, Trasę kabla
lnwentaryzacje wykonanej linii należy zlecić uprawnionemu geodecie. Wejście w teren uzgodnićz
właŚcicielem terenu. Prace w poblizu czynnych urządzeń energetycznych wykonywać w
porozumieniu z RE w Zamościu.

4.4 Naprawa nawierzchni
Nawierzchnię po pracach należy doprowadzić do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
oświetlenia boiska.

9.SOchrona od porażeń
Ochrona od porażeń obsługi oraz urządznń i instalacji elektrycznej powinna być realizowana w
taki sposób, aby w przypadku róznorodnych uszkodzeń instalacji oraz błędnych działań i
zachować ludzi, prow adzących do porazen ia e lektryczne go następowało :
- ograniczenie prądów rdzeniowych przeplywających przez ciało człowieka
- ograniczenie czasów przepływu prądów porazeniowychprzez szybkie wyĘczenie uszkodzonych

urządzeń
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te waruŃi realizowana jest przez;
- uniemozliwienie dotknĘcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy
- spowodowanie szybkiego wyĘczenia uszkodzonych części
- ograniczenie napięĆ dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku
uszkodzenia, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne
Ochronie podlegają slupy, oprawy oświetleniowe, wysięgniki
Siec pracuje w systemie TN-C.

5.0 KONTROLA JAKoŚcr RoBoT.
5.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o
jakobi lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru rn\eży dokonać
testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić lnspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.

5.2 Badania w czasie wykonywania robót
5.2.1 Wykopy pod fundamenty.
Sprawdzeniu podlega lokallzacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione blo
w nich ustawienie słupów, zgodnie z lokalizacją i rzędnymi posadowienia określonymi w
Dokumentacj i Projektowej.

5.2.2. Fundamenty i ustoje.
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego
oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w



Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 iPN-73lB-0628I. Ponadto należy
sprawdzió usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia- Po zasypaniu
fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntuo

który powinien wynosić co najmnĘ 0,85 wg BN-8932-01.6.2.3. Slupy Żelbetowe i
strunobetonowe. Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w
zakresie:
- lokalŁacji,
- kompletności wyposazenia i prawidłowości montażu,
- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,
- zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową

5.2.3. Wysięgniki.
Ustawienia wysięgników względem boiska, powinno być
wykonane z tolerancją Ł2o .

5.2.4. Instalacja przeciwporażeniowa.
Podczas wykonyrvania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia
bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia
gruntu, który powinien osiągnąó co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy
wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub
co najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej.

5.2.5. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru możę wyrazió zgodę na
niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

5.3 Instalacja przeciwporażeniowa.
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywaó co l0
m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana ptycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów
ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrz5imane wyniki nie mogą byó gorsze od
wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.



Po wykonaniu instalacji oświetleniowej nalezy pomierzyó impedancje pętli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy
zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.0 OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowanego o ś wiet le nia ą:
- dla latarni oświetleniowej z pojedynczym wysięgnikiem - komplet,

7.oDBIoR ROBÓT.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami
Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu l0 daty wynik pozytywny.

8. PoDsTAwA PŁATNoŚcr.
Cena jednostki obmiarowej.

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 6.1
Cena obejmuje:
- montażdla stupów i szaf oświetleniowych,
- montaz sfupow oświetleniowych i wysięgników,
- mo ntaż opraw o ś w iet leniowych na wysięgnikach,
- montaż szaf oświetleniowych na fundamentach,
- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji słupów i szafy oświetleniowej,
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzsń w okresie gwarancji,
- uporądkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
- kosź nadzoru użytkownika.
- kosź wyĘczenia napĘcia
- koszt materiałów
- dostarczenie materiałów
- podłączenie linii do sieci
- wykonanie testów i pomiarów linii
- konserwacja linii w okresie gwarancji

9.0 PRZEPISY ZWIĄZAI\E.
9.1 Normy.

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
PN-CEN/TR - 13201-1 Wybór klas oświetlenia
PN-CEN/TR - I320l,-2 Wymagania oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-537 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych DoMr i montaż
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rońzięlcza i sterownicza.



PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wyt yczne przeprowadzan ia po montażowyc h badań o dbiorczych.
PN-tEC-60364-4-4t Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-E-90 1 84 Przewody jednofazowe o izo lacj i po liwinitowej.
PN-E-063 l 4 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-6I Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-06 1 60/1 0 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.
BN-79/9068-0l Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycmych linii napowietrznych.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-63 5 3 -03 Fo lia ka landrowana techniczna z uplastyczn ionego po lich lorku
winylu.

9.2.Inne dokumenĘ.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr l06, pozJ|26 z dnia 10.1 1.2000r.
- USTAWA - Prawo Energetycznę. Dz Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wtaz z
póżniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznycĘ
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
ż.03.I999r.
- Zandy ochrony od przepięć i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.9I2 z dnia 17.09.I999r.
- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz doMr osprzętu. Opracowanie: COBR
,,Elektromo nttż' . Maj l 996r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. lnstalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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