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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem Instalacji elektrycznych wnętrzowych i linii kablowej oświetlenia 
zewnętrznego związanych z budową budynku szatniowo-sanitarnego oraz oświetlenia boisk 
sportowych w m. Kruklanki, gm. Kruklanki, dz. nr 253/1. Specyfikacja techniczna (ST) jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

Wspólny słownik zamówień CPV: 
CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. 

  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Prace powinny być realizowane zgodnie z projektem, przy użyciu materiałów i wyrobów 
budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN posiadających odpowiednie atesty 
techniczne, certyfikaty, zgodnie z urzędowymi przepisami i rozporządzeniami, a w kwestiach 
nieuregulowanych polskimi przepisami właściwe są normy i standardy europejskie, w pierwszej 
kolejności normy DIN i EN, a także przywołane w dalszym ciągu inne, osobne przepisy.  

Materiały stosowane do wykonania robót powinny zawierać Certyfikat lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniu powinien 
znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej, 
sprawującej kierownictwo i nadzór. Jednostka projektowa odpowiada za wykonywanie czynności 
nadzoru autorskiego. W ramach poszczególnych etapów prac, zaleca się dokonywanie odbioru robót 
budowlanych zanikających i ulegającym zakryciu; odbiorów częściowych umożliwiających przejściowe 
rozliczenie robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt. 
Przekazanie użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonywane po usunięciu wad i usterek 
wymienionych w protokole odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
4.1.1. Obowiązki Inwestora 

a) Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej.  

b) Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w czasie przedstawionym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora programu realizacji inwestycji. 

c) Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

4.1.2. Obowiązki Wykonawcy 

a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 
robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, 
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 

b) Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

c) Zorganizowanie terenu budowy. 
d) Zabezpieczenie dostawy mediów. 
e) Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
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- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami, 

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
- możliwością powstania pożaru, 
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

f) Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

g) Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

h) Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
i) W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową 

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać 
roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze 
konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

j) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

 
4.1.3. Materiały i sprzęt 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
 
4.2.1. WLZ 

 Materiały do wykonania wlz określa dokumentacja projektowa. Do wykonania WLZ należy 
użyć przewodów z żyłami miedzianymi w powłoce polwinitowej spełniającej wymagania normy PN-
76/E-60301. Dopuszcza się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem. 

4.2.1.1. Trasowanie 

 Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Niezbędne bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów. 
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnych. Wszelkie 
przejścia przez ściany muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Wskazane jest, 
aby trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 

4.2.1.2. Układanie wlz 

 Przewód wprowadzony do rozdzielnicy powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny i ochronny powinny być dłuższe od przewodów fazowych. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu winny być łagodne. Podłoże do układania powinno być 
gładkie. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie w warstwie wyrównawczej 
podłogi bez zastosowania osłon z rur ochronnych. 
 
4.2.2. Rozdzielnice 

4.2.2.1. Materiały 

 Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 
przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewidują posiadanie świadectwa jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed 
wbudowaniem. 

4.2.2.2. Montaż rozdzielnic 

 Rozdzielnice wnękowe należy mocować w uprzednio przygotowanej wnęce. Po zamocowaniu 
urządzenia należy: 
a. założyć aparaty zabezpieczające zgodnie z projektem, 
b. dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
c. założyć osłony zdjęte czasie montażu, 
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d. sprawdzić wewnętrzne połączenia ochronne. 
 
4.2.3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 

4.2.3.1. Materiały 

 Materiały do wykonania Instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych określa dokumentacja 
projektowa. Oświetlenie należy wykonać przy wykorzystaniu opraw swietlówkowych i żarowych.  

4.2.3.2. Trasowanie 

 Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Niezbędne bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów. 
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnych. Trasa 
przewodów winna przebiegać w liniach pionowych i poziomych. 

4.2.3.3. Montaż przewodów i osprzetu 

 Puszki p/t należy osadzać przed tynkowaniem ścian, w sposób trwały na takiej głębokości, 
aby ich górna krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przewody wprowadzone do 
puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny i 
ochronny powinny być dłuższe od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu 
winny być łagodne. Podłoże do układania powinno być gładkie. Przewody należy mocować do 
podłoża za pomocą klamerek w odstępach ok. 50cm. Wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji 
przewodu. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć i włożyć do puszki a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Do podłączenia należy odizolować końcówkę żyły przewodu na długości 
zapewniającej prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. Osprzęt instalacyjny p/t należy mocować w uprzedni zamontowanych puszkach. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych.  
 
4.2.4. Kable 
Kable używane do linii zasilającej i oświetlenia powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. 
Stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
4.2.5. 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, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom BN- 
68/6353-02. 
 
4.2.6. Fundamenty prefabrykowane 
Pod słupy zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji 
projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 
betonowych”. 
 
4.2.7. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
 
4.2.8. Źródła światła i oprawy 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia zewnętrznego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką 
skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca 
się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. 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 54 i klasą 
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ochronności I. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z 
materiałów nierdzewnych. 
 
4.2.9. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
obiektu. Dla oświetlenia należy stosować słupy oświetleniowe stalowe, 8-kątne, umożliwiające 
zawieszenie opraw na wysokości do 12m. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z 
zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-
05100. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna 
być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej, posiadającej 
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć 
zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. Stalowe słupy winny być wykonane 
z blachy stalowej i powinny być ocynkowane na zewnątrz i wewnątrz. Elementy powinny być proste w 
granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B03200. 
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w 
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. Słupy ( i wysięgniki) stalowe nie 
powinny być składowane bezpośrednio na ziemi lub w sąsiedztwie materiałów proszkowych. Nie 
zalecane jest przechowywanie słupów przez dłuższy okres bez odpowiedniej wentylacji. Słupy z 
podstawą powinny być umieszczone na czystym i równym fundamencie. 
 
4.2.10. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać z czterech zacisków izolowanych IZK, 
przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
 
4.2.11.  Przewody w słupach 
Przewody powinny być na napięcie znamionowe 750 V, miedziane typu YDYżo okrągłe z żyłą 
ochronną PE o kolorze izolacji zielono-żółtym i żyłą neutralną N koloru niebieskiego. Przekrój żył 
przewodów powinien zapewnić nieprzekroczenie: dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
obciążalności prądowej długotrwałej i zwarciowej oraz skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 
 
4.3.1. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów. 
 
4.3.2. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).   
 
4.3.3. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:   

- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle według wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 
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Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę 
do obliczeń.  
 
4.3.4. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
- sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej 

ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
4.3.5. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
 
4.3.6. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
 
4.3.7. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
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- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentację powykonawczą 
- Operat kalkulacyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
4.3.8. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - 
to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są 
na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 
wykonania robót. 
 
4.4. ROBOTY INSTALACYJNE 
 
4.4.1. Roboty zewnętrzne kablowe 

 Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy sprawdzić, czy w jego strefie nie znajdują 
się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenie zabezpieczyć 
za zgodą ich użytkowników oraz zgodnie z zaleceniami Zespołu Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowej. 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. Układanie kabli powinno być wykonywane 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 
w pobliżu wykonywanych robót. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy 
zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
a) 40C – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce materiałowej, 
b) 00C – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione powyżej, temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla – wg ustaleń Wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost 
temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku linii kablowej powodowany przez 
sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 50C. 
Kable należy układać na dnie rowu, 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 kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel ani 
bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co 
najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego 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. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po 
zasypaniu kabla należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez inspektora 
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nadzoru. Teren po wykopach należy starannie wyrównać i zagrabić oraz przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
 
4.4.2. Montaż słupów 

 Rozmieszczenie słupów oświetleniowych wykonać zgodnie z dokumentacja projektową Słupy 
należy ustawić na uprzednio zamontowany fundament prefabrykowany. Odchyłka osi słupa od pionu, 
po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawić tak, aby 
jego wnęka znajdowała się od strony przeciwnej niż boisko oraz nie powinna być położona niżej niż 20 
cm od powierzchni gruntu. 
 
4.4.3. Montaż opraw 

 . Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenie się lampy). Należy stosować przewody kabelkowe 3-żyłowe o przekroju 2,5 mm2. Ilość 
przewodów zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy 
prowadzić po jednym przewodzie. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w 
sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i 
ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 
swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru II i III strefy wiatrowej. 
 
4.4.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Ochrona polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 
ochronnym PE i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Dodatkowo na 
końcu kablowej linii należy wykonać uziom, którego rezystancja nie może przekraczać 10 . 
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych pomiedziowanych, nie 
krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi, 
znajdującymi się w latarniach, należy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych 
od przekroju uziomu poziomego. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym 
rowie z kablem oświetleniowym bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być 
wprowadzona do wnęk masztów i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać 
również rolę zacisków probierczych. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonać przez 
spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być układana płyciej niż 0,6 m i powinna być zasypana 
gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. 
 
4.4.5. Odbiór robót 

 Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
- Rowy kablowe 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich 
trasy 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, protokołów odbioru albo 
innych dokumentów. 
- Układanie kabli i przewodów 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych, należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- typ oraz przekrój kabli, 
- głębokość zakopania kabla, 
- grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu 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 %. 
Należy sprawdzić i wykonać: 

a) sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodność 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. 

b) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów 



 10 

Pomiar kabli 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 M/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o 
napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 50 M/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/E90300, 
Rezystancja izolacji przewodów instalacji elektrycznej dla napięcia obwodu powyżej 50 V do 500 V 
jest zadowalająca, jeżeli jej wartość jest większa od 0,5 M (mierzona przy napięciu probierczym 500 
V). 

c) próbę napięciową izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonywanych 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 probiercza o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-76/E-90300, 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min badania ; w liniach o długości nie przekraczających 300 m dopuszcza się wartości 
prądu upływu 100 mA. 

d) pomiar rezystancji uziomu 
Pomiary wykonywać metodą techniczną. Wartość rezystancji uziomu nie może przekraczać 10 . 

e) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania polega na stwierdzeniu, 
czy spełniony jest warunek: 

Zs x Ja < Uo, 
gdzie : 
Zs – impedancja pętli zwarcia (), 
Ja – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego (wyłącznika lub bezpiecznika) 
w czasie określonym normą, 
Uo – napięcie znamionowe względem ziemi (V), 

f) pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wg zasad określonych 
normą PN-84/E-02033. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy w stanie dobrym i ważnymi 
świadectwami legalizacji zapewni Wykonawca robót. 
 
5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT 

 Sprawdzenie i odbiór robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem. 
Zestawienie niezbędnych dokumentów Wykonawca gromadzi w trakcie prac i przedstawi Inwestorowi 
po zakończeniu prac. 
 
6. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z dokumentacją techniczną. 
- rodzaj zastosowanych materiałów. 
- prawidłowość zamontowanych urządzeń i aparatów. 

 
7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Oferowane ceny jednostkowe odnoszą się z zasady do zamontowanych i gotowych do użytku 
elementów. Do cen jednostkowych należy wliczyć wszystkie konieczne do realizacji materiały 
pomocnicze. Świadczenia zleceniobiorcy obejmują dostawę włącznie z montażem opisanych 
elementów jak również wszystkich części związanych i towarzyszących. 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami,  
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
8. DOKUMENTY FORMALNE 
 
Zestawienie niezbędnych dokumentów (świadectw, aprobat i atestów) wykonawcy będą gromadzić w 
trakcie prac i przedstawią inwestorowi po zakończeniu prac. 
Dokumentację robót wykończeniowych stanowią: 

- projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych) zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202. poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2. poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych. zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych. końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza. 
 
Przepisy związane  

Normy 
 PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

  wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami  
  oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem   
  przetężeniowym.  

 PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
  instalacji nn przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami
  przy doziemieniach w sieciach WN. 

 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
  przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
  zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
  zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem 
  prądem elektrycznym. 
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 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
  wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
  wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
  prądowe długotrwałe przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
  wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
  wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed  
  przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
  wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
  Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
  wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Sprawdzanie odbiorcze. 
 PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych elektrycznych 

  podobnych. 
 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
 PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
 
 
 


