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1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót     

związanych z budową  oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Pawłowicach 86 gm. Solec n.Wisłą nr działki: 819. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 
1.4.1. odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.2. polecenie inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora,             

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                     

z prowadzeniem budowy. 

1.4.3. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna . 

1.4.4. dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. 

1.4.5. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. rejestr obmiarów - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez inwestora. 

1.4.7. laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.8. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora. 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.9. przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.10. przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.12. zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych.  
 

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

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 



1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,       

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową          

i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami                      

i przepisami przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

2. ZAKRES  
 

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacją techniczną i obejmuje: 

- linie kablową oświetlenia terenu  

- instalację przeciwporażeniową i  połączeń wyrównawczych. 

 
2.1. Wykonanie robót  

 
Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia. 

 
Warunki ogólne wykonania przygotowawczych robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z projektu i aktualnych map oraz planów 

służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem słupów oświetleniowych        

i szafki sterowniczej oświetlenia. Jeżeli w miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, 

znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je 

zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach 



ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 

nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności 

ewentualnej instalacji podziemnej.  

Przed przystąpieniem do prac należy ściśle  określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów  

oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla słupów, 

grubego osprzętu, rur i bębnów kablowych 

 

Roboty ziemne 

-zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem 

rowów tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed 

dostępem dzieci. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6m. Szerokość rowu na 

dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.  

 

2.2. Układanie kabla. 

  

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.  

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie      

z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę 

piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą 

z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.  

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 

szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 ºC dla kabli               

o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Przy układaniu kable można zginać  w przypadkach 

koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10– 

krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć 

rurami ochronnymi PVC o średnicy 70mm. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden 

kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie 

uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.  

Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach 

skrzyżowanego uzbrojenia podziemnego.  

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3% długości 

rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Głębokość 

wykonania przekopu pod ulicą  powinna wynosić min. 1m od górnej powierzchni drogi do 

górnej powierzchni rury ochronnej.  

Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby 

górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 

0,5 m.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów.  

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:  

- symbol i numer ewidencyjny linii,  

- oznaczenie kabla wg normy,  

- znak użytkownika,  

- rok ułożenia kabla.  

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, 

należy zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone        

w normie N SEP-E-004.  

 

2.3. Montaż osprzętu . 
 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania         

PN-90/E-06401/01 do 03.  

Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości 



niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych 

połączeń i zakończeń. 

2.4.  Montaż fundamentów prefabrykowanych i szafek energetycznych. 

  

Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów  

wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej 

struktury dna  

wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać zgodnie z  

wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić 

rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 

powierzchni. Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni, ubijając ja warstwami co 20 cm. 

Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 / BN-88/8932-01/. Szafki należy zamocować na 

fundamentach wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.  

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywania robót,       

a mianowicie:  

- montaż fundamentu,  

- ustawienie i zamontowanie szafek,  

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,  

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.  

 

2.5. Montaż słupów oświetleniowych. 

  

Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. 

Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia 

elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych.  

Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwu stadiowo i trwale zabezpieczone 

przed odkręceniem i korozją.  

Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie:  

r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m),  

h - wysokość nadziemna słupa w (m).  

 

2.6. Montaż opraw oświetleniowych. 

  

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim 

wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób 

trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków 

atmosferycznych.  

 

2.7. Montaż urządzeń zabezpieczających. 

  

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia 

ulicznego należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o 

prądzie znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła.  

Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających 

poza bezpiecznikami również jeden komplet zacisków dla trzech kabli (dochodzącego i dwóch 

odchodzących). Tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach słupów osłoniętych 

blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa.  

 

2.8.  Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów roboczych. 

  

2.8.1. Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają:  

- słupy oświetleniowe stalowe,  

- oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej,  



- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych,  

- ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych.  

2.8.2. Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego 

celu przewidzianych.  

2.8.3. Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany         

w projekcie budowlanym.  

2.8.4. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały.  

2.8.5. Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie.  

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:  

- uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 

0,6 m, jeśli projekt budowlany nie stanowi inaczej.  

- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

robót ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych,  

- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem  

drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp.,  

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób:  

- uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, 

aby górne końce uziomów znajdowały się co najmniej o,5 m pod powierzchnią gruntu,  

- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie 

powinny być dłuższe niż 3 m  

- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, 

aby w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu 

pojedynczego,  

- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy 

łączyć przez spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń 

odpowiednio mocnych i nie utrudniających pogrążania,  

- górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej 

gruntu,  

- jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań 

dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia                      

z inwestorem wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby 

pojedynczych uziomów pionowych bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów 

poziomych i pionowych.  

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.  

 

2.9 . Kontrola jakości robót. 

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.  

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania kierownikowi budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót                

z projektem budowlanym oraz wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne. Przed 

przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o rodzaju          

i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy                 

o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 

akceptacji odbioru przez kierownika budowy i użytkownika.  

2.9.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne  

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlanym: sprawdzenie 

lokalizacji szafek energetycznych, słupów oświetleniowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian 

wykopu. Po ustawieniu fundamentów – sprawdzeniu stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia 

nadmiaru ziemi. 

  

2.9.2. Linie kablowe. 

  

Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004.  



W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno 

podlegać:  

- głębokość zakopania kabli,  

- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem,  

- odległość folii ochronnej od kabla,  

- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,  

- ułożenie kabli w rowach kablowych.  

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być 

uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %.  

- Sprawdzenie ciągłości żył  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać 

przy użyciu przyrządów napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać 

za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli 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 0,75 wartości dopuszczalnej 

wartości izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.  

- 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. 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-93/E-90401.  

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mikroamperów i nie 

wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300 m 

dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mikroamperów. 

  

2.9.3. Słupy oświetleniowe. 

  

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z projektem budowlanym                         

i PN-90/B-03200.  

Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:  

- dokładności ustawienia pionowego,  

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,  

- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,  

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

  

2.9.4. Instalacja przeciwporażeniowa  

 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości 

ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić 

stopień zagęszczenia i rozplanowania gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 

cm. Stopień zagęszczenia gruntu – jak dla wykopów pod fundamenty.  

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki 

pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  

 

2.10. Kontrola w trakcie montażu.  

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.  

Kontrola i badania w trakcie robót:  

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,  

- sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem,  



- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,  

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.  

 

2.11. Badania i pomiary pomontażowe.  
 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić:  

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów, pomiary rezystancji uziomów,  

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń,  

- prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej 

instalacji,  

- prawidłowość montażu urządzeń.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 
sprawdzenie zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny 

posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wykonawca 

zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych.  

 

2.12. Obmiar robót Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji : Wymagania 

ogólne.  
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości użytych materiałów.  

Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym                

w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową 

w celu określenia ewentualnych rozbieżności.  

Jednostką obmiarową jest:  

- m, km    – dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej,  

- szt., kpl. – dla elementów oświetleniowych i szafek energetycznych,  

- m 3        – dla robót ziemnych.  

 

2.13. Odbiór robót. 

  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji : Wymagania ogólne.  

Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy.  
 

2.13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia:  

- stan rowu kablowego,  

- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasów 

kabla),  

- wykonanie osłon na kablach,  

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,  

- fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe, wykonanie pomiarów 

geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i zgłoszenie 

powykonawcze do ośrodka geodezyjnego.  
 



2.13.2. Zasady odbioru końcowego robót.  

 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po 

całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko                     

w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania 

prac zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz 

obowiązującymi normami i przepisami.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:  

- aktualną dokumentację powykonawczą,  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

- protokoły z dokonanych pomiarów,  

- protokół odbioru robót.  
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