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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie oświetlenia ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku - 6 słupów oświetleniowych 

zasilanych kablowo. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 9 ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami. 

Część opisowa i rysunki zawarte w projekcie budowlanym, są elementami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach, lub ujęte na 

rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 

W przypadku rozbieŜności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, naleŜy zgłosić to 

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złoŜeniem 

oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upowaŜniony 

do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane  

z korzyścią dla Inwestora. 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienie urządzeń i instalacji 

wg obowiązujących norm i przepisów, oraz oddanie ich do uŜytkowania lub eksploatacji 

zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

2. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej.  

Wykonawca powinien poinformować nadzór inwestorski o proponowanych źródłach 

otrzymania wyrobów przed rozpoczęciem ich dostawy.  
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Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby winny posiadać dopuszczenie  

do stosowania w budownictwie.  

 

 Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, 

atestów, kart gwarancyjnych naleŜy dostarczać wraz tymi dokumentami. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości, mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem 

poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych, na skutek wpływu czynników 

zewnętrznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego.  

 

3. Sprzęt 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

Wykonawca powinien uŜywać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą 

realizację robót, zarówno w miejscu tych robót jak teŜ przy wykonywaniu czynności 

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

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w umowie, harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje.  

 

4. Transport 

PrzewoŜone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 

przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.   

Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z terminami przewidzianymi w umowie, harmonogramie robót. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami.  

Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

właściwych materiałów. MontaŜ wyrobów, urządzeń wykonywać w sposób przewidziany 

przez producenta. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed 

wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być 

naraŜone. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  

są określone w normach.  

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość inwestycji i będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, w wycenionym ślepym kosztorysie. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji 

projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane naleŜy poprawić na piśmie. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. Odbiór robót 

Etapy odbiorów: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

- Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

- Odbiór końcowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

- Odbiór ostateczny - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. Normy zwi ązane 

 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 
PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
 
PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
 
PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
 
PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe.  
 
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów  
 
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
 
PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 
 


