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1.Określenie przedmiotu zamówienia  

 

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania doty-

czące wykonania prac związanych z budową oświetlenia drogi w miej-

scowości Stara Kaźmierka działka numer: 8/7, 8/8, 8/3, 11, 29/2. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument umowny przy zleceniu     

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający i inwestor – Gmina Chocz ul. Rynek 17 63-313 Chocz  

 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Roboty budowlane obejmują ułożenie linii kablowej, ustawienie słu-

pów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia ulicznego, montaż 

szafki sterującej wykonanie prac towarzyszących. 

 

1.4.1. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia ro-

bót związanych z ręcznym kopaniem rowów kablowych, układaniem kabla 

ziemnego, stawianiem słupów oświetleniowych, montażem opraw oświe-

tlenia zewnętrznego i szafki sterującej, wykonaniem uziemień, prze-

prowadzeniem prób i pomiarów, wykonaniem obsługi geodezyjnej. 

 

1.4.2. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Kaźmierka stanowi 

oddzielne opracowanie projektowe. 

Zakres projektowy ujęty jest w opisie technicznym dokumentacji pro-

jektowej, oraz w schematach i rysunkach.  

 

 

 

 

 

 

 



1.5.  Definicje i skróty 

 

Użyte w ST wymienione określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.5.1. budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, maszty, instalacje przemy-

słowe i obiekty techniczne z nimi związane typu hydrofornie, 

oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody, stacje transformatoro-

we. 

1.5.2. roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na prze-

budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.3. urządzenie budowlane - urządzenia techniczne związane        

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiek-

tu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ście-

ków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.5.4. teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-

dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.5.5. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - ty-

tuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczyste-

go, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobo-

wiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.5.6. pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowla-

nych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.7. dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czę-

ściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 

montażu. 

1.5.8. dokumentacja powykonawcza - dokumentację budowy z naniesiony-

mi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyj-

nymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.9. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, 

stwierdzająca przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.10. właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno budowlane-

go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.5.11. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainsta-

lowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 



wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-

borów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym inte-

gralną całość użytkową. 

1.5.12. obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otocze-

niu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzają-

cych związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

1.5.13. droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygoto-

wana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty bu-

dowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po 

ich zakończeniu. 

1.5.14. dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy doku-

ment przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.15. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową od-

powiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.16. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną 

przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączni-

ków. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.17. laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiają-

cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów bu-

dowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.18. materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.19. odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopusz-

czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajo-

wo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.20. polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przeka-

zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej doty-

czące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych     

z prowadzeniem budowy. 

1.5.21. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 



1.5.22. rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie       

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.23. przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz     

z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

1.5.24. część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowla-

nego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych  możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.25. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach i apro-

batach technicznych. 

1.5.26. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną 

ocenę techniczną wyrobu stwierdzający przydatność do stosowania 

w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w R.M.G.P.iB. z dnia 19 grudnia 1994 r. W spra-

wie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budow-

lanych (Dz.U.Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdział    

2 z późniejszymi zmianami). 

1.5.27. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni sto-

pień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami nor-

matywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu     

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazu-

je, że zapewniono zgodność wyrobu Z PN lub aprobatę techniczną 

(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.28 znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany 

zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapew-

niono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem norma-

tywnym. 

1.5.29. inspektor nadzoru - oznacza osobę powołaną przez Zamawia-

jącego do działania jako inspektor nadzoru w niniejszym zada-

niu. 

1.5.30. specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do   

Umowy. 

1.5.31. wykonawca - osoba lub firma wykonująca roboty budowlane. 

1.5.32. procedura - dokument zapewniający jakość, jak, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedu-

ra może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i in-

strukcje. 



2. Prowadzenie robót 

 

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie ro-

bót budowlano - montażowych i specjalistycznych umożliwiające 

uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót 

prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna SP ma 

zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzy-

skanej decyzji pozwolenia na budowę. Integralną częścią Specyfika-

cji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 

których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzeb-

nych do wykonania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-

dzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-

nie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami       

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wy-

tyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzają-

cego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowie-

dzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni odpowiedniego geodetę w odpowiednim wymiarze go-

dzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzają-

cemu, realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wy-

znaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 

założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś  

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez pracowników wy-

konawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również      

w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonaw-

ca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i bę-

dzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody 

z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonaw-

cy i uważa się, że koszty zostały uwzględnione w kosztach jednost-

kowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych spe-



cyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopusz-

czalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań na-

ukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polece-

nia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonaw-

cę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie wykonawca. 

 

2.2.  Teren budowy 

 

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, prze-

każe dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i dwa 

komplety Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

 

Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych, 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zama-

wiający posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budow-

lane„ 

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej 

winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, 

w tym również dokumentację geodezyjną. Wykonawca przekaże Zamawia-

jącemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 

 

2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

technicznymi 

 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne doku-

menty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kon-

traktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-



wiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta-

cji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umo-

wy„. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić In-

spektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub in-

terpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczo-

ne materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazy-

wać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Do-

kumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą ja-

kość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastą-

pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeń-

stwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,  

a w szczególności zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy  

i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaru-

szalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bę-

dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające ta-

kie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając    

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszyst-

kie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowa-

ne przez Inspektora nadzoru, koszt zabezpieczenia terenu budowy    



i robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być 

także koszt otrzymania niezbędnych pozwoleń i zezwoleń na prowadze-

nie prac ziemnych w pasie drogowym. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończe-

niu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 

zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie  

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podej-

mować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

Terenu Budowy 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. 

 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymaga-

ny przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po-

żarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez pracowni-

ków Wykonawcy. 

 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe pro-

mieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-

dowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,  

a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyla-



ste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-

gicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Za-

mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od wła-

ściwych organów. 

 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urzą-

dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-

dzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mogą być wykonane w za-

kresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Bu-

dowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-

zwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz będzie z nimi współ-

pracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen-

tach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Ro-

bót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do prze-

wozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 

Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkiej Robót    

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzo-

ru. 

 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wyko-



nawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy     

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-

niających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i bę-

dzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób za-

trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-

nego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyma-

gań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez wła-

dze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  

w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowie-

dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

 

2.2.12. Odbiory 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiado-

mienia o odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana prze-

pisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji   

w odbiorach. Wszelkie formalności z tym związane Wykonawca zobowią-

zany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą speł-

niać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

 

3. Materiały 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Materiały, aparaty, urządzenia do wykonania robót elektrycznych na-

leży stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym 

i rysunkami. Użyte materiały winny odpowiadać stosownym wymaganiom 

normom i przepisom. 

ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim za-

miarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-

sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inwestora. 



3.2. Rodzaje materiałów 

 

a) bednarka ocynkowana 25x4mm 

b) folia kalandrowana z PCW uplastycznionego o grub. powyżej 0.4-

0.6 mm gat.I-II 

c) piasek 

d) cement portlandzki 

e) grot stalowy, uziom stalowy miedziowany o dł. 1,5 m złączka 

prętów np. firmy Galmar 

f) rury osłonowe SRS-G 110, DVK 75 np. firmy Arot 

g) słup stalowy ocynkowany kompletny o wysokości h=8m m przezna-

czony do ustawienia bez fundamentu np. firmy ELMONTER ZAGÓRÓW 

typu CN8/3/60/W , C4/3/60/W 

h) złącza np. firmy SINTUR typu IZK (komplet) 

i) oprawa kompletna np. firmy Philips Malaga 102/100W, 101/50W.   

j) kabel np. firmy Telefonica typu YAKXS 4x25mm
2
 

k) opaski kablowe typu Oki 

l) przewód YDY 2x2,5 mm
2
 

 

3.3.  Składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszcze-

niem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Kable 

energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji 

stojącej. Dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla     

w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40 - krotna średnica ze-

wnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające 

typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable zabezpie-

czyć przed zawilgoceniem przez założenie kapturków z materiałów 

termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach od-

powiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów 

grzejnych. Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszo-

nych, suchych i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do 

typu i rodzaju materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skła-

dowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość      

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na 

placu, w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mecha-

niczne i działanie korozji. Rury instalacyjne stalowe należy skła-

dować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru 

przegrodach - w wiązkach. 



Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać 

w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż - 15°C 

i nie wyższej niż 25°C - w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych    

z dala od urządzeń grzewczych. 

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowy-

wać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznur-

kiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy prze-

chowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Składowanie kabli 

powinno być zgodne z warunkami kable w czasie składowania powinny 

się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcin-

ków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na 

krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny być 

zabezpieczone przed wilgocią. Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp na-

leży przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i odpo-

wiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować  

w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów 

przeciw pożarowych i bezpieczeństwa higieny pracy. 

 

4. Sprzęt 

 

Sprzęt do robót elektrycznych 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować na-

stępujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, 

sprzęt: 

a) koparka, koparka podsiębierna 0,15m3, koparko spycharka na 

podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 

b) ubijak spalinowy 200 kg 

c) pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm 

d) żuraw samochodowy  

e) dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 2501 

f) ciągnik kołowy 

g) przyczepa dłużycowa, samochód samowyładowczy  

h) podnośnik montażowy, samochodowy hydrauliczny 

i) przyczepa do przewożenia kabli 

j) zespół prądotwórczy, trójfazowy przewoźny 

k) sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-

cji projektowej lub ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewi-



dzianym 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. 

 
5. Transport 

 

5.1. Transport sprzętu i materiałów 

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystoso-

wane do transportu konstrukcji, materiałów, elementów, urządzeń 

itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. 

Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróce-

niem, przesuwaniem oraz uszkodzeniem. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń itp. o dużej masie 

lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub 

posługując się pomostem - pochylnią. Przemieszczanie w magazynie 

lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezd-

nych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, 

urządzeń itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy prze-

strzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,      

a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych 

przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania apara-

tury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać za-

leceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami 

i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni, na czas trans-

portu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio za-

bezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, apara-

turę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy    

i drgania, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmo-

wać, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok 

lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., przy transporcie wy-

łączników i transformatorów należy stosować się do zaleceń produ-

centa, co do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładu-

nek) członów 

 

 

 

 

 



5.2. Połączenia elektryczne przewodów 

 

a)powierzchnie stykających się elementów torów oraz przekładek     

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczy-

ścić i wygładzić, 

b)zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody i pokryte po-

włoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczyn-

nikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

c)powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 

bezkwasową, 

d)połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny zalecany 

sposób określony w projekcie technicznym, 

śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicz-

nie warstwą metaliczną, 

e)połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać 

za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabez-

pieczyć przed korozją np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 

owinięcie taśmą. 

 

5.3. Prace spawalnicze 

 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić ele-

mentów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego 

metalu. 

Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od apa-

ratów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te 

urządzenia i aparaty. 

 

6. Montaż urządzeń i osprzętu 

 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu dostarczonymi wraz z urządzeniem oraz wymaga-

niami podanymi w niniejszym rozdziale. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstruk-

cjach wsporczych (nośnych) dostarczonych oddzielnie, należy kon-

strukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub 

wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mo-

cowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 

urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu be-

tonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon prze-

wodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem 

tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 

 

 



6.1. Układanie kabli zasilających w rowach kablowych 

 

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego 

wytyczenia trasy linii kablowych. Teren robót okablować i zabezpie-

czyć. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o głębokości 0,7 m     

i szerokości dna 0,4 m. Kable pomiędzy słupami układać w rurze 

ochronnej DVK 75. Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego o 

grubości, co najmniej 0,10 m należy trasę kabla zinwentaryzować. Po 

zinwentaryzowaniu geodezyjnym, kabel należy przykryć folią ostrze-

gawczą, pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, warstwami 

grubości 20 cm z zagęszczeniem ubijakiem spalinowym lub zagęszczar-

ką wibracyjną. Prace kablowe należy układać w temperaturze min. + 

5°C. Przed zasypaniem na kable, co 10 m należy nałożyć trwałe 

oznaczniki z informacją o typie kabla, napięciu, roku ułożenia oraz 

numerem ewidencyjnym kabla. Załamania trasy oznakować na powierzch-

ni ziemi oznacznikami kablowymi. Dopuszczalny promień gięcia kabla 

musi być nie mniejszy niż 20 - krotna średnica kabla. Skrzyżowania 

kabli z drogami oraz z uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach 

ochronnych AROT. Rury powinny wystawać po obu stronach skrzyżowań 

minimum 0,5 m. Końce rur uszczelnić pianką uszczelniającą. 

 

6.2. Montaż słupów i lamp oświetleniowych 

 

Słupy ustawić należy w miejscach wskazanych w dokumentacji projek-

towej. Przed zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia słupa 

Ustawienie słupa w poziomie powinno być wykonane z dokładnością    

1 cm, odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być 

większa niż 0,001 wysokości słupa. Na słupie zamontować należy 

oprawy oświetleniowe. 

Oprawę podłączyć należy do linii zasilającej poprzez bezpiecznik 

zamontowany w złączach typu IZK-1 . 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W 

przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane 

za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 

powinny znajdować się podkładki stalowe, zabezpieczone przed koro-

zją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wie-

lodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone tulejkami. 

 

 

 

 



6.3. Montaż złączy sterujących (szafek sterujących) 

 

Złącza ustawić należy w miejscu wskazanym w dokumentacji projekto-

wej. Przed zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia złącza. 

Złącze należy zasilić ze złączy energetycznych kablem typu YAKXS 

4x25. 

 

6.4. Warunki BHP 

 

Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (bioz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   

z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Prowadzenie wszel-

kich prac pożarowo - niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie     

z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1.  Kontrola jakości robót elektrycznych 

 

Kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instala-

cji, stanu powłok antykorozyjnych, jakości montażu elementów insta-

lacji, wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, układy sygnali-

zacji i sterowania, pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla 

każdego obwodu - od strony zasilania). 

Pomiary należy wykonać odpowiednim miernikiem napięciem 2500V. Re-

zystancja izolacji nie może być mniejsza od 20MΩ. Należy sprawdzić 

przekrój przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń, 

miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumen-

tacji, sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich za-

sypaniem, wyników pomiarów rezystancji uziemień, pomiar kabli zasi-

lających, protokołów pomiarów elektrycznych, urządzeń elektrycznych 

oraz kabli elektroenergetycznych i przewodów, które powinny posia-

dać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta 

oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 

7.2.  Kontrola bieżąca w trakcie robót 

 

Zgodności z dokumentacją i przepisami, poprawnego montażu, komplet-

ności wyposażenia, poprawności oznaczenia, braku widocznych uszko-

dzeń, należytego stanu izolacji, skuteczności ochrony od porażeń - 

szybkie wyłączenie. 



8. Przedmiar i obmiar robót 

 

8.1. Zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów 

 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonywanych 

zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna w usta-

lonych jednostkach. Książka przedmiarów stanowi dokument pozwalają-

cy na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych ro-

bót dokonuje w sposób ciągły Kierownik budowy. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane pozio-

mo, wzdłuż linii osiowej i podane będą w metrach (m). 

Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych (m
3
), powierzchnie w 

metrach kwadratowych (m
2
), urządzenia oświetlenia ulicznego w sztu-

kach (szt.), ilości obmierzone wagowo będą określane w tonach (t) 

lub kilogramach (kg). 

 

8.3. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

 

Pomiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym od-

biorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykony-

wania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakry-

ciem. 

 

8.4 Pomiar robót 

 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania ka-

bli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowanie cią-

głości żył roboczych, a także symetrycznego rozłożenia faz na po-

szczególne oprawy, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć 

rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki badań i pomiarów 

należy podać w protokołach. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone dokumenty dotyczące ja-

kości wbudowanych materiałów, protokoły częściowych odbiorów robót 

zanikających i zakrytych, protokoły i zaświadczenia z dokonanych 

prób montażowych, protokoły pomiarów i badań, dokumentacja projek-

towa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót (jeżeli takie wystąpiły), dokumentacja uzasadniająca uzupeł-

nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, świadectwa 

jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów, doku-

mentacja DTR zamontowanych urządzeń. 

 



9. Podstawa płatności 

 

Cena za roboty elektryczne obejmuje montaż rur ochronnych oraz nie-

zbędnych przepustów, zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszyst-

kich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie 

robót montażowych, zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno 

i wielożyłowych, oznakowanie kabli, wykonanie pomiarów elektrycz-

nych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, doprowadzenie terenu 

do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 – Prawo energetyczne 

2. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa 

4. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekra-

czającym 30kV 

5. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE Wyd. 1997r. 

6. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-

dowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-

nywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. 

nr 13 z dn. 10.04.1971 r. 

7. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Dz. U. nr 81. z dn. 26.11.1990 r. 

8. Zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 

lipca 1974r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenerge-

tycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

9. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Tekst jednolity Dz. 

U. nr 106 z dn.05.12.2000r. 

 

 


