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1. WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego, 
zasilania słupka z gniazdami elektrycznymi i zabezpieczenia istniejących kabli kolidujących z 
inwestycją realizowanych w ramach zadania: „Budowa budynku hali nr 2 wraz z niezbędną 
infrastrukturą realizowana w ramach rozbudowy inkubatora technologicznego wraz z centrum 
obsługi PPNT” w miejscowości Jasionka gm. Trzebownisko woj. Podkarpackie. 

  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem oświetlenia zewnętrznego dla zadania określonego w punkcie 1.1 zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Opis techniczny i rysunki obejmują: 
• oświetlenie parkingów, placów i ciągów pieszych 
• zasilanie i sterowanie oświetleniem zewnętrznym 
• zasilanie słupka z gniazdami elektrycznymi 
• rury ochronne na istniejących kablach kolidujących z inwestycją 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami podanymi w ST-„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 
ustawy „Prawo budowlane”. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót instalacyjnych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom oraz 
powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami stosowanymi do wykonania zakresu robót objętych SST są: 
• słupy oświetleniowe wys. 10m z wysięgnikiem pojedynczym i podwójnym 
• fundamenty prefabrykowany betonowy  
• oprawy oświetleniowe ze źródłem światła 
• tabliczki bezpiecznikowe słupowe 
• kabel YAKY 4x25 
• kabel YKY 5x16 
• słupek z gniazdami elektrycznymi ( 2 x 16A/230V , 1 x 32A/400V) 
• rury osłonowe dwudzielne fi 160 i fi 110 (HDPE) 
• rury osłonowe fi 160 i fi 110 (HDPE) 
• piasek 



• końcówki kablowe do 1kV  
• wyłączniki nadprądowe 
• materiały pomocnicze 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji. Niedopuszczalne jest stosowanie do 
robót montażowych i prefabrykacji wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
 
 
2.1.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 
być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, 
gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40oC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej części rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur zfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości jak i 
wytrzymałości , mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Sprzęt powinien być jak określony w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu technicznego. Urządzenia należy zabezpieczyć 
przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót. 
Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu oświetlenia zewnętrznego to:  



• samochód samowyładowczy,  
• żuraw samochodowy,  
• koparko-ładowarka,  
• koparka łańcuchowa od rowów kablowych itp. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie 
przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń i zastrzeżone przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne. 
Technologia budowy określona jest w projekcie wykonawczym oświetlenia zewnętrznego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-„Wymagania ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  . 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-„Wymagania ogólne”, oraz a Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Słupy oświetleniowe, oprawy kompletne, rury, kable i pozostałe materiały powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR. 
 
6.1.Kontrola i badania w trakcie robót: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami 
• poprawnego montażu 
• poprawności oznaczenia 
• braku widocznych uszkodzeń 
• należytego stanu izolacji 
 
6.3.  Czynności pomontażowe. 
Po wykonaniu robót należy: 
• wykonać dokumentacje powykonawczą 
• sporządzić protokoły z pomiarów: 

o sprawdzenie ciągłości żył 
o pomiar rezystancji izolacji 

• dokonać wpisów do dziennika budowy 
• zachować atesty atesty zastosowanych materiałów 



• zgłosić gotowość do odbioru końcowego 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
8.1.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających 
zakryciu tj: ułożenie kabli, ułożenie rur ochronnych, montaż fundamentów. Przy odbiorze  
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
• Dziennik Budowy 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• protokoły pomiarów i badań 
• świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
• dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.2.ODBIÓR KOŃCOWY 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność robót z umową, 
Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami 
i przepisami oraz sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 
eksploatacji i sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i 
ustaleń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania . 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-„Wymagania ogólne” 
 
9.1.Płatności. 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny umowy 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
W odniesieniu do w/w robót wymagania określają ogólne przepisy i normy dotyczące 
instalacji elektrycznych podane w ST-„Wymagania ogólne”. 
 
Inne: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
 


