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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1 Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej, w miejscowości 
Bukowina Tatrzańska. 

2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie oświetlenia ulicznego. 

W zakres robót wchodzi: 
- demontaż istniejących słupów oświetlenia ulicznego z oprawami. 
- demontaż wybranych fundamentów 
- wykonanie wykopu dla linii kablowej o gł. 0,7 m i szer. dna 0,4 m długości 665 m 
- ułożenie w miejscach skrzyżowania z infrastrukturą podziemną rur ochronnych PCV 

typu DVK 75 i DVR 75 koloru niebieskiego w gotowych wykopach z nasypaniem 
warstwy 10 cm piasku, 

- wykonanie przekroczenia drogi metodą przepychu umieszczając linią kablową nN w 
rurze ochronnej typu SRS 110 mm koloru niebieskiego. 

- montaż fundamentu betonowego z wykonaniem utwardzeń wokół niego, 
- wykonanie uziomu poziomego - ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4, 
- ułożenie kabla typu YAKXs 4x35 mm2/1kV w gotowych wykopach, 
- montaż słupów oświetlenia, 
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na projektowanych słupach z wysięgnikiem 

i ze źródłem światła; 
- wciągnięcie przewodów Dyd 2,5 mm2 w słupy z zamocowaniem i podłączeniem opraw, 
- podpięcie projektowanego odcinka linii oświetlenia ulicznego do istniejącej skrzyni 

sterowania oświetlenia przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 
- wykonanie prób montażowych i pomiarów, 
- zasypanie i zagęszczanie wykopów, 
- niezbędne roboty towarzyszące, 
Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i ustaleniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

3 Prace towarzyszące i tymczasowe 
Dla wykonania robót podstawowych niezbędne do wykonania są następujące roboty 

towarzyszące i tymczasowe: 
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną, 
- wytyczenie polowo i kameralnie linii kablowych i słupów, 
- inwentaryzacja polowo i kameralnie linii kablowych i słupów oświetleniowych przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
- zorganizowanie zaplecza budowy, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- badania zagęszczenia gruntu. 

4 Określenia podstawowe 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 9 m. 

Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, 
służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. 

Wysięgnik - element łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Konstrukcje wsporcze – zespół elementów, pomiędzy którymi rozwiesza się przewody linii 
energetycznych lub na których osadza się elementy wyposażenia linii energetycznych oraz 
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oprawy oświetleniowe.  

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem przewodów 

mających na celu zapewnienie możliwości ułożenia przewodów zgodnie z dokumentacją; tu 
zalicza się następujące grupy czynności: 
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
– montażu uchwytów do rur i przewodów; 
– montaż konstrukcji wsporczych. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu 
lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

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

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- 
lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry. 

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 

Zbliżenie – występuje wówczas jeśli odległość rzutów poziomych linii innego obiektu jest 
mniejsza od połowy wysokości zawieszenia najwyżej położonego, nieuziemionego przewodu 
linii i nie zachodzi jednocześnie skrzyżowanie (nie zachodzi, gdy różne linie prowadzone są na 
wspólnej konstrukcji). 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w 
miarę potrzeb, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatności 
do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wypisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej i ustnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 

5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót. 

5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik 
do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
ważność wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

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

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
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mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane na koszt wykonawcy. 

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: zastawy drogowe, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności innych. 

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

5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał wzgląd na: 
a)  zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 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 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.7. Bezpieczeństwo 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 
warunkach 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. 

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

5.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, 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 
wypełnienie 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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II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

1 OGÓLNE WYMAGANIA. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2 Piasek. 
Piasek przy układaniu kabli w powinien być w gatunku "3" i odpowiadać wymaganiom 

BN-87/6774-04. 

3 Folia. 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Szerokość folii 
powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Dla oznaczenia 
kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 

Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

4 Przepusty kablowe. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego 
oraz czarne osłony rurowe do kabli dla przestrzeni otwartych. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. 

Należy ułożyć przepusty kablowe rur z polietylenu o średnicy wewnętrznej nie mniejszej 
niż 63 mm przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu oraz o średnicy 97 mm przy 
przekroczeniu przez istniejącą drogę. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2014. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
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5 Kable. 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN - HD 603 S1:2002. 

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowe o żyłach 
aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekrój żył powinien być dobrany 
w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 
przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku 
zerowania ochronnego. Zaprojektowano kabel YAKXs 4x35 mm2. 

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 35 mm2
 

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

6 Fundamenty prefabrykowane. 
Pod słupy oświetleniowe, oraz szafę oświetleniową zaleca się stosowanie fundamentów 

prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące 
fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 

Prefabrykowane fundamenty pozwalają na łatwy i szybki montaż słupa, bez konieczności 
sezonowania, jak w przypadku fundamentu wykonywanego indywidualnie. 

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

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

7 Słupy oświetleniowe. 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dla oświetlenia, zastosowano słupy typu S-60 mocowane w ziemi za pomocą fundamentów 

prefabrykowanych F100/200. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia 
opraw oraz parcia wiatru dla III strefy wiatrowej. 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

8 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery 

lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia żył kabla o przekroju do 35 mm2, 
mocowana jest we wnęce w podstawie słupa. 

9 Źródła światła i oprawy 
Dokumentacja projektowa zawiera informację na typu oprawy oraz typu i mocy źródła 

światła. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 

czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, 
rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami. 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 65. 

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. 

Obudowa wykonana z aluminium odpornego na wpływy zewnętrzne i uderzenia. Oprawa 
posiada stopień ochrony IP 65. Do oprawy mocuje się klosze z poliwęglanu. Optyka odbłyśnika 
optymalizuje rozsył i maksymalizuje ilość rozsyłanego światła. Różne położenia odbłyśnika 
pozwalają na precyzyjną regulację kierunku wiązki światła. Oprawa jest mocowana na 
wysięgniku 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -
5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach fabrycznych. 
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III. SPRZĘT 

1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi 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 spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2 Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia ulicznego winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

- spawarki transformatorowej, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
- elektronarzędzia. 
- przyrządy pomiarowe. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszklone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

IV. TRANSPORT 

1 Ogólne wymagania dotyczące 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 w umowie. 

2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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3 Transport materiałów i elementów oświetleniowych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- przyczepy dłużycowej, 

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową oraz za jakość materiałów. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i 
załączonymi rysunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i 
odbioru robót. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w normach i 
wytycznych 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalacje. 

1.1. Projektowane urządzenia oświetleniowe. 

Zastosowano lampy oświetleniowe na: 
- słupach stalowych mocowanych w podłożu za pomocą fundamentu typu F100/200, 
- projektowana linia oświetleniowa – kabel YAKXs 4x35 mm2, 
- wykonanie uziomu poziomego - typu Fe/Zn30x4. 

1.2. Wykopy pod fundamenty. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej, oceny warunków 
gruntowych. 

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

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie 
z PN-68/B-06050. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 
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darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, należy rozplantować w 
pobliżu. 

1.3. Rowy pod kable. 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w 
jednej warstwie. 

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, 
natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20 [cm] gdzie: n - ilość kabli w jednej 
warstwie, 

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach 
 

Skrzyżowanie lub 

zbliżenie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

pionowa przy pozioma przy 
skrzyżowani      zbliżeniu u 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV 
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV 
z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe 
niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli`  - 25 

1.4. Układanie kabli. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 
4 kg/m Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na 
nich kabel nie dotykał podłoża. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
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- szczelne zalutowanie powłoki, 

- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm 
nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.  

Na skrzyżowaniu z infrastrukturą podziemną (jakie jak: kable elektroenergetyczne, 
telefoniczne, wodociągi i kanalizacja) oraz z widocznymi przeszkodami np. ogrodzenia, kabel 
należy ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK i DVR o przekroju  = 75 mm w otwartym 
wykopie. Skrzyżowanie z drogą asfaltową wykonać zgodnie z ustaleniami z właścicielem 

Przy przejściu przez drogę kabel należy ułożyć w rurze ochronnej SRS  = 110 mm 
umieszczając ją min. 1,5 m po nawierzchnią asfaltową drogi. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 

pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć 

przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez szczelne 
zalutowanie powłoki, nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 Momów/m. 

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

1.4.1. Temperatura otoczenia i kabla. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC - w 
przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż w/wymienione, temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w 
cm 

 
 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

Kable telekomunikacyjne 50 50 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi 

 

gazowe z gazami niepalnymi 

 

gazowe z gazami niepalnymi 

 

50 
*)
 50 

Rurociągi z cieczami palnymi 50 
*)
       100 

Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
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Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 
przekraczać 5°C. 

1.4.2. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie. 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm Nie 
należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych 
w gruncie na użytkach rolnych, 

- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie 
na użytkach rolnych, 

- 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .Kable 
powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach 
zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw 
sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 40 kV, 

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw 
sztucznych, o napięciu znamionowym od 1 do 10 kV, 

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

1.4.3. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą. 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

1.4.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w 
miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się 
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony 
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. 
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Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń 

podziemnych 

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 

1.4.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami. 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w 
jej najwęższym miejscu. 

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w 
miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 4. 

Tablica 4. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 
 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z 
każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikami z 
dodaniem po 50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 
zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 
100 cm z każdej strony 

Droga w nasypie szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 
od dolnej krawędzi nasypu 

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym 
nasypem -długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni 
nie powinna być mniejsza niż 100 cm 

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna 
wynosić co najmniej 50 cm. 

W/w. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż 
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd 
drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie 

Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami 
palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

80
1)
 przy średnicy 

rurociągu do 
250 mm i 150

2)
 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at. 

większej niż 250 
mm 

100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyższym niż 4 at. 

BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 
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rowu). 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na 

terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w 
pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami 
i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach 
do drogi -wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na 
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych . 

1.4.6. Oznaczenie linii kablowych. 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
(np. opaski kablowe typu OK. ) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy 
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika kabla, 
- rok ułożenia kabla.  
 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 

charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami 
trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający 
komunikacji. 

Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. 
Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, 
ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań 
lub zbliżeń. 

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, 
aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i 
jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 

1.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

1.6. Montaż słupów. 

Zaprojektowane słupy należy mocować do uprzednio przygotowanych fundamentów 
prefabrykowanych. 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji 
projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa. Dokładny sposób magazynowania, transportu i montażu jest opisany w 
instrukcji producenta. 

1.7. Montaż opraw. 

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

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, 
po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej. 

1.8. Montaż instalacji uziemiających 

Montaż instalacji uziemiających ma na celu odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi, 
w celu ograniczenia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym oraz powstania 
przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w słup. Dla większości rodzajów gruntów stosuje 
się uziomy głębinowe (prętowe), dla gruntów powyżej III kategorii, szczególnie dla skalistych, 
stosuje się uziomy otokowe taśmowe. Złącza w uziomie należy wykonać poprzez zaciski 
śrubowe (połączenie za pomocą minimalnie dwóch śrub M10) lub spawanie, zachowując 
minimalne długości połączeń: dla taśmy jej podwójna szerokość, dla pręta jego sześciokrotna 
średnica. Połączenia powinny być chronione przed korozją (środkiem asfaltowym) i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Połączenie słupa z instalacją należy wykonać przy użyciu 
zacisków probierczych śrubowych, które umożliwiają odłączenie uziomu od słupa dla 
przeprowadzenia badań rezystancji. Po każdym odłączeniu wymagana jest konserwacja 
zacisków wazeliną techniczną.  

1.9. System ochrony od porażeń. 

Przyjęto układ sieci zasilającej TN-S (L1, L2, L3, PN, N). Wewnątrz słupów oświetleniowych 
należy prowadzić 3 przewody DYd 2,5 mm2 (faz, neutralny, ochronny - L 1-3, N, PE). 

Wszystkie elementy podlegające ochronie przeciwporażeniowej jak słupy , oprawy, tabliczki 
bezpiecznikowe itp. należy podłączyć poprzez zaciski ochronne z przewodem PE. Wszystkie 
elementy podlegające ochronie przeciwporażeniowej jak słupy, oprawy, tabliczki bezpiecznikowe 
itp. należy połączyć poprzez zaciski ochronne z przewodem PE.  

Skuteczność ochrony przyjętego systemu należy sprawdzić pomiarem, protokóły badań 
przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą. Ochrona przeciwporażeniowa 
będzie realizowana poprzez szybkie samoczynne wyłączenie. 

1.10. Ochrona przed korozją. 

Należy wykonać ochronę przed korozją: 

- fundamenty betonowe zabezpieczyć przed działaniem agresywnych wód przez dwukrotne 

przykrycie ich abizolem na zimno; 

- połączenie elementów ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane najlepiej 

przez spawanie lub przez skręcanie przy użyciu śrub kadmowych. Miejsca połączeń 

płaskowników należy zabezpieczyć przed korozją tak jak konstrukcje wsporcze a miejsca 

połączeń pod ziemią poprzez pokrycie abizolem lub lepikiem na gorąco. 

1.11. Próby pomontażowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania prób pomontażowych linii i w konsekwencji do 
przekazania do eksploatacji należy: 

 po robotach inwestycyjnych i remontowych uporządkować teren i przywrócić stan 
pierwotny chyba, że dokumentacja stanowi inaczej, 

 dokonać ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcją 
dotyczącą ochrony antykorozyjnej i wytycznych z zakresu p-poż., 

 umocować wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, względnie dokonać 
malowania oznaczeń wg dokumentacji. 

1.12. Uwagi realizacyjne 

• Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zapoznać się z zaleceniami ZUDP i 

stosować je przy realizacji projektu. Projektowane urządzenia należy lokalizować jedynie w 

miejscach uzgodnionych przez Zespół Narady Koordynacyjnej. 

• Całość prac wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami 

eksploatacyjnymi. Roboty należy prowadzić utrzymując ciągłość pracy istniejącego 

oświetlenia. 
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• W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji projektowanych kabli z istniejącymi 

urządzeniami nie pokazanymi na planie ani podkładzie geodezyjnym, decyzję o 

zabezpieczeniu kabli powinien podjąć Inżynier w porozumieniu z geodetą uprawnionym, 

zainteresowanymi stronami i projektantem 

• Kompletną dokumentację powykonawczą należy złożyć do nadzoru UG Bukowina 
Tatrzańska przed odbiorem. Dokumentacja powinna zawierać wykaz współrzędnych dla 
obiektów punktowych i załomów na trasie kabli oświetleniowych. Kable i przepusty 
zwymiarować przed zasypaniem. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

budowie oświetlenia. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową. 

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

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

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

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 

możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi nadzoru świadectwa 

cechowania. 

3 Badania w czasie wykonywania robót 

Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 
zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 

Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 

lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru 
albo innych dokumentów. 

Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.  
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
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Sprawdzenie ciągłości żył roboczych 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 

Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 
uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 

Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym 
do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu 
należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300, 

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 
dopuszcza się wartość prądu upływu 100 μA. 

4 Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 

Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową . 

Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

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 i PN-88/B-30000 . Ponadto należy sprawdzić dokładność 

ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

Słupy oświetleniowe 

Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. Latarnie i 

maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 

zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
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Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru ziemi. 

Instalacja przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 

wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej . 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym 

ochrony przeciwporażeniowej. 

Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 

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

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

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-EN 13201:2005. 

5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR 
ROBÓT 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla: 

- linii kablowej jest - metr, odcinek 
- dla slupów oświetleniowych, wysięgników - szt., 
- dla opraw – kpl, 
- dla osprzętu linii: szt., kpl, 
Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał 
będzie faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym. Obmiar należy sporządzić wg. założeń przyjętych w katalogach. 
Wyniki pomiaru należy wpisać do książki pomiarów. 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIÓR ROBÓT 

1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

- wykopy pod fundamenty i kable, 

- wykonanie fundamentów, 

- ułożenie rur ochronnych i kabla z wykonaniem podsypki nad rurami, 

- wykonanie uziomów, 

2 Dokumenty odbioru końcowego robót. 
Przy przekazywaniu oświetlenia zewnętrznego do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadomi Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wymagań 
Inwestora. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór 
gwarancyjny będzie podlegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które 
ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, badania i wymagania. Warunki płatności według umowy.  

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. lampy oświetleniowych obejmuje odpowiednio: 

- roboty przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót, 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopy pod fundamenty, 

- wykonanie fundamentów, 

- zasypanie fundamentów, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 

nadmiaru gruntu, 

- montaż słupów, opraw i instalacji przeciwporażeniowej, 

- podłączenia zasilania, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia. 

- sporządzeni geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania ich Zamawiającemu. 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1 Dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego 

2 Normy: 

N SEP E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
   Ochrona przeciwporażeniowa. 

N SEP E-004 Norma SEP .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
    Projektowanie i budowa. 

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące 
osprzętu. 

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

PN-87/B-03265 Elekroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN1993-1-1 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg. 

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenia odbiorcze. 

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN-HD 603S1 Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
 Wymagania i badania. 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

 Ogólne wymagania i badania. 
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych napowietrznych 
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3 Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1165). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 1777 z późn. 

zmianami). 

4 Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. 2013 
poz. 1129). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. 2013 poz. 
898). 

mgr inż. Piotr Płoskonka 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Upr. bud. nr MAP/0142/PWOE/06 


