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1. Uwagi wstêpne. 
 

Wykonawca robót zobowi¹zany jest do zapoznania siê ze wszystkimi dostêpnymi dokumentami 

dotycz¹cymi tej inwestycji. 
       Materiaùy u¿yte do wykonania robót musz¹ speùniaã wymagania specyfikacji typów materiaùowych ujêtych        
       w dokumentacji i powinny byã nie gorszej jako�ci ni¿ proponowane. 
       Wykonawstwo sieci powinno odpowiadaã : 
       - wymaganiom okre�lonym w normach, przepisach i warunkach wykonania odbioru robót; 
       - uwzglêdniaã zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. 
       Caùo�ã robót powinna byã prowadzona z uwzglêdnieniem : 
       - przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy; 
       - przepisów dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej; 
       - przepisów dotycz¹cych pracy przy urz¹dzeniach elektrycznych. 
       Po zakoñczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 
      - powykonawczy plan i schemat ideowy powykonawczy przebudowanej sieci oraz o�wietlenia ulicznego 
      - gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanych urz¹dzeñ i materiaùów; 
      - protokoùy prób i pomiarów pomonta¿owych; 
      - instrukcje u¿ytkowania opraw o�wietleniowych. 
 
       2.Odbiór robót 
 
       Poprawno�ã wykonania robót i zgodno�ã z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla caùo�ci sieci musi byã  
       stwierdzona na pi�mie przez przedstawiciela Inwestora. 
       Odbiór czê�ciowy dotyczy w szczególno�ci elementów sieci, które ulegaj¹ zasypaniu. 
       W przypadku niezadawalaj¹cej jako�ci robót lub u¿ytych materiaùów Wykonawca bêdzie musiaù wykonaã  
       na wùasny koszt niezbêdne poprawki, wymiany i przekùadki sieci. 
 

3.Kompletno�ã instalacji 
 
       Kontrakt zawierany jest na wykonanie sieci kompletnej, czynnej, w peùni sprawnej i speùniaj¹cej wszystkie  
       wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 
       Oznacza to, ¿e Wykonawca powinien uwzglêdniã wszystkie nakùady na wykonanie sieci w tym te, które  
       nie s¹ wprost wymienione w zaù¹czonych zestawieniach materiaùowych jak np.: opùaty za zajêcie pasa 
       drogowego, opùata za nadzory techniczne, opùaty geodezyjne za wytyczenie trasy i lokalizacjê zù¹cz, sùupów,  
       inwentaryzacjê powykonawcz¹, itd. 
 

4.Dokumentacja powykonawcza 
 
        Po zakoñczeniu robót Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 
        - plany i schematy przebudowanej sieci oraz o�wietlenia ulicznego skorygowane na podstawie rysunków 
          roboczych; 
        - gwarancje, atesty, dowody zakupów; 
        - protokoùy prób i pomiarów pomonta¿owych; 
        - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 
        - instrukcjê u¿ytkowania lamp o�wietleniowych; 
        - protokóù odbioru � zaù¹czenia sieci przez Rejon Dystrybucji Mysùowice 
         

5.Oglêdziny po zakoñczeniu robót 
 
       Po zakoñczeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napiêcia Wykonawca zobowi¹zany jest do  
       koñca oglêdzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno�ci i zgodno�ci instalacji z wytycznymi Inwestora  
       wùa�ciwego doboru i monta¿u urz¹dzeñ oraz braku widocznych uszkodzeñ, szczególnie takich, które  
       mogùyby spowodowaã pogorszenie bezpieczeñstwa obsùugi. 
 
       6.Próby monta¿owe po zakoñczeniu robót 
 
       Po zakoñczeniu robót Wykonawca jest zobowi¹zany wykonaã badania: 



       - ci¹gùo�ci poù¹czeñ obwodów; 
       - ci¹gùo�ci przewodów ochronnych; 
       - rezystancji uziomu; 
       - rezystancji izolacji; 
       - skuteczno�ci dziaùania �rodków ochrony przeciwpora¿eniowej . 
 

7.Pewno�ã zasilania  
 
       Zdolno�ã wyù¹czania : 
       Wszystkie zabezpieczenia musz¹ wytrzymaã pr¹d zwarciowy w miejscu zainstalowania. 
       Selektywno�ã dziaùania : 
       Selektywno�ã dziaùania zabezpieczeñ zwarciowych uzyskuje siê przez stopniowanie pr¹dów  
       znamionowych. 
       Zabezpieczenia nadpr¹dowe: 
      - Zabezpieczenia nadpr¹dowe musz¹ speùniaã warunki automatycznego odù¹czenia uszkodzonego  
       urz¹dzenia od êródùa zasilania w okre�lonym przepisami czasie. 
       - czas upùywaj¹cy od uszkodzenia do odù¹czenia nie powinien przekroczyã 0,4 s 
      

8.Oprawy o�wietleniowe. 
 
        W ramach instalacji o�wietlenia zaprojektowano rozmieszczenie opraw o�wietlenia ulicznego �rednio  
        co 20 m. 
        Przyjêto poziom �redniej luminancji nawierzchni ulicy / klasa drogi D - droga powiatowa/ jako 2 cd/m2 . 
        O�wietlenie uliczne realizowane bêdzie za pomoc¹ opraw wyposa¿onych  w lampy sodowe o mocy 100 W. 
 
       9.Transport materiaùów. 
 
       Úrodki i urz¹dzenia transportowe powinny byã odpowiednio przystosowane do transportu materiaùów i 
       urz¹dzeñ takich jak sùupy energetyczne i o�wietleniowe, zù¹cza kablowe, rozdzielnie nN, wysiêgniki, 
       oprawy o�wietleniowe, kable, przewody, piasek, tùuczeñ, itd.  
       Zaùadowanie i wyùadowanie urz¹dzeñ o du¿ej masie wzglêdnie znacznym gabarycie jak sùupy, oprawy 
       o�wietleniowe, kable,  nale¿y przeprowadzaã za pomoc¹ dêwignic, dêwigów, itd.     
 

          10.Ukùadanie kabli. 

             1. Kable powinny byã uùo¿one w rowie w jednej warstwie. 
             2. Gùêboko�ã uùo¿enia kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnêtrznej powierzchni kabla,  
              powinna wynosiã co najmniej : 
             3. 50 cm � w przypadku kabli o napiêciu znamionowym do 1 kV uùo¿onych pod chodnikiem,  
              przeznaczonych do o�wietlenia ulicznego, do zasilania pod�wietlonych znaków drogowych i  
              sygnalizacji ruchu ulicznego, 
             4. 70 cm � w przypadku pozostaùych kabli o napiêciu znamionowym do 1 kV, 
             5. Kable powinny byã uùo¿one w wykopie lini¹ falist¹. 
             Zaleca siê ukùadaã kable niezwùocznie po wykonaniu wykopu, doprowadziã do szybkiego odbioru robót  
             zanikaj¹cych i mo¿liwie szybko zasypaã wykop. 
             6. Monta¿ osprzêtu kablowego 
             Do ù¹czenia i zakañczania kabli nale¿y stosowaã : 
             a).osprzêt kablowy odpowiadaj¹cy wymaganiom normy i okre�lony w projekcie linii, 
             b) zestawy i materiaùy monta¿owe wymienione w normach zakùadowych lub w innych  
                dokumentach ( warunkach technicznych, instrukcjach i kartach monta¿u ), uzgodnionych 
                z u¿ytkownikiem budowanych linii kablowych. 
             c) Nale¿y stosowaã tylko nowy ( nie u¿ywany ) osprzêt i materiaùy 
             d) Poù¹czenia i zakoñczenia kabli nale¿y wykonywaã w warunkach ograniczaj¹cych mo¿liwo�ã  
                 niekorzystnego oddziaùywania czynników zewnêtrznych ( wilgoci, pyùów itp. ) na izolacjê kabli  
                 oraz montowanych poù¹czeñ i zakoñczeñ. 
                   
            11. Skrzy¿owania kabli energetycznych i o�wietleniowych z innymi kablami i wodoci¹giem. 
                  Przy skrzy¿owaniach kabli z innymi mediami nale¿y kable umie�czaã w rurach ochronnych Arota.  
             
            12.Trasowanie linii kablowych powinno byã dokonane metodami geodezyjnymi przez    
                 odpowiedni¹ jednostkê fachow¹ ( np. przedsiêbiorstwo geodezyjne ). Za zgod¹ inwestora  



                 trasowanie linii mo¿e przeprowadziã przedsiêbiorstwo wykonawcze, o ile dysponuje  
                 odpowiednim zestawem sprzêtu i grup¹ fachowców geodezyjnych posiadaj¹cych odpowiednie 
                 uprawnienia.    
 
             13.Renowacja nawierzchni i zieleni. 
                  Po uùo¿eniu kabla i zasypaniu rowu, zieleñ i nawierzchnie utwardzone nale¿y doprowadziã  
                  do stanu pierwotnego. Tereny zielone nale¿y obsiaã mieszank¹ traw.  
                                    
              14.Ogólne warunki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych. 
                  Przy wykonywaniu robót elektrycznych ka¿dy wykonawca (podwykonawca) zobowi¹zany jest  
                   do przestrzegania aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie bezpieczeñstwa i higieny  
                   pracy (bhp i przepisy dla wykonawców robót elektrycznych. 
                   1. Kodeks pracy, dziaù  �Bezpieczeñstwo i higiena pracy"  
                       2. Nale¿y równie¿ korzystaã z instrukcji bran¿owych w zakresie bhp (np.: instrukcji bhp dla  
                           Przedsiêbiorstw Produkcji i Monta¿u Urz¹dzeñ Elektrycznych Budownictwa �Elektromonta¿"). 
                   3. W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewniã   
                       odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urz¹dzenia ochronne jak równie¿ nadzór w zakresie bhp  
                       ze strony u¿ytkownika obiektu. 
                   4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny byã stwierdzone przez wùa�ciw¹  
                       komisjê egzaminacyjn¹ i udokumentowane aktualnie wa¿nymi za�wiadczeniami kwalifikacyjnymi, 
                       (za�wiadczenia kwalifikacyjne �D" i �E"). 
                 
                15.Ochrona od pora¿eñ pr¹dem elektrycznym. 

 

               Jako system ochrony dodatkowej przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym zastosowano samoczynne 
               wyù¹czenie zasilania w ukùadzie sieci TN z zastosowaniem urz¹dzeñ przetê¿eniowych jak: 
              - wyù¹czniki instalacyjne 
              - wyù¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe 
               - bezpieczniki z wkùadkami topikowymi 
               Wszystkie czê�ci przewodz¹ce dostêpne, które maj¹ zacisk PE, powinny byã podù¹czone z przewodem 
                ochronnym PE ukùadu sieciowego /dotyczy równie¿ opraw o�wietleniowych/. 
 
              16.Wykonawstwo sieci energetycznej i o�wietlenia ulicznego powinno odpowiadaã nastêpuj¹cym  
                   przepisom i normom: 
 
              N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
              PN-76/E-05125   J.w. 
              N SEP-E -003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.Projektowanie i budowa. 
              PN-84/E02032 O�wietlenie dróg publicznych. 
              PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy o�wietleniowe.Ogólne wymagania i badania. 
              PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o�wietleniowe zewnêtrzne. 
              BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprê¿ne do ogólnych celów o�wietleniowych. 
              PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i monta¿  
                                                         wyposa¿enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
               PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i monta¿  
                                                         wyposa¿enia elektrycznego. Aparatura ù¹czeniowa i sterownicza 
               PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                                                         bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa.   
              PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                                                         bezpieczeñstwa.Ochrona przed skutkami oddziaùywania cieplnego.  
              PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                                                         bezpieczeñstwa.Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym. 
               PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
                                                         bezpieczeñstwa.Ochrona przed spadkiem napiêcia.  
              PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                                                         bezpieczeñstwa.Odù¹czanie izolacyjne i ù¹czenia.  
               PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                                                         bezpieczeñstwa.Zastosowanie �rodków zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo.  
                                                         Úrodki ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.      
               PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed  



                                                           przepiêciami.Ochrona przed przepiêciami atmosferycznymi lub  
                                                           ù¹czeniowymi.    
               PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia    
                                                          bezpieczeñstwa. Úrodki ochrony przed pr¹dem przetê¿eniowym  
               PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
                                                          Sprawdzanie odbiorcze.   
               PN-88/E-08501.                 Urz¹dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeñstwa. 
 


