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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

                                                SST–E.01.09.15 
 
 
 

TEMAT: 
Rozbudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w m. Czarnowąsy. 

 

LOKALIZACJA: 
Czarnowąsy, ul. Wąska, droga gminna nr 102568 O, 
dz. nr: 1467/178, 1374/143 (po podziale 1870/143), 1373/143, 737/139 (po podziale 1872/139), 
738/102, 1375/142, 1376/142 (po podziale 1864/142), 736/138 (po podziale 1874/138), 
1378/142 (po podziale 1868/142), 1377/142, 1379/137, 792/141 (po podziale 1866/141), 
1411/137, 675/141 (po podziale 1891/141), 676/141 (po podziale 1894/141), k. m. 2, obręb 
Czarnowąsy. 
 
INWESTOR: 
Gmina Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 
46-081 Dobrzeń Wielki 
 
BRANŻA: 
Elektryczna. 
 
OPRACOWAŁ: 
- mgr inż. Karol Drzazga            nr upr. 51/82/Op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania: maj 2015 r. 
nr zadania: V/4/2015 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.01.09.15 
Projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego związany z 

przebudową drogi gminnej, ul. Wąska w Czarnowąsach 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy oświetlenia ulicznego 

związanego z przebudową drogi gminnej, ul. Wąskiej w miejscowości Czarnowąsy. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem: 

a) montaż słupów oświetleniowych  

b) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 

c) budowa linii kablowych n/n oświetlenia z mufowaniem 

d) budowa przepustów kablowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami Budowy Urządzeń 

Elektroenergetycznych”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Kierownika Projektu. 

2.  Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

1. Bednarka ocynkowana 
2. Folie kalandrowane PCV 
3. Piasek i żwir do betonów zwykłych 
4. Płyty drogowe  
5. Rury przepustowe AROT DVK 110 
6. Tabliczki słupowe TB1 
7. Oprawy typu OP S-40W 
8. Przewód YDY 3x2,5 mm2 
9. Słup SAL60dz  
10. Wysięgniki WR-14/1   
11. Słupki oznaczeniowe typu SO  
12. Kabel YAKY 4x35 mm2 
13. Zestaw remontowo-montażowy ZRM-2 
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3.  Sprzęt 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 

3.2. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 

4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zakres wykonywanych robót: 

– montaż słupów oświetleniowych  

– montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 

– budowa linii kablowych n/n oświetlenia 

– budowa przepustów kablowych 

Metoda budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika obiektu. Warunki 

te określają ogólne zasady budowy i ich okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia  linii, do której 

następuje nawiązanie. 

6.  Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie kablowych 

linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulic. 

6.1. Zastosowane materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez 

producenta. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót: 

a) sprawdzenie stanu urządzeń, 

b) słupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzić w zakresie: lokalizacji, kompletności wyposażenia stanu 

powłok ochronnych. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 

a) jakość i kompletność wykonanych robót, 

b) jakość połączeń zamontowanych opraw i osprzętu oraz kontrolę stanu kabli i przewodów 

c) wykonać pomiary elektryczne i geodezyjne. 
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7.  Odbiór robót 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

a) linie kablowe przed zasypaniem, 

b) wykopy dołów po słupy 

7.2. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a) projektową dokumentację powykonawczą, 

b) geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

c) protokóły z dokonanych pomiarów, 

8.  Podstawa płatności 

Płatność za kompletną przebudowę przedmiotowego zadania należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

– roboty demontażowe i montażowe 

– oznakowanie i zabezpieczenie robót. 

 

 




