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1. WSTĘP.

     1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wyko-

nania i odbioru robót elektrycznych przy wymianie opraw oświetlenia zewnętrznego na ener-

gooszczędne typu LED.

    1.2 Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja techniczna STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt. 1.1.

    1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z remontem 

oświetlenia:

- demontaż opraw oświetleniowych,

- wymiana przewodów oświetleniowych,

- wymiana tabliczek bezpiecznikowych w słupach,

- malowanie wysięgników,

- montaż opraw oświetleniowych,

- sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu oświetleniowego,

- badanie skuteczności systemu ochrony TN-C,

- pomiar natężenia oświetlenia,

- inwentaryzacja powykonawcza.

    1.4 Określenia podstawowe

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, służąca do zamoco-

wania oprawy oświetleniowej (bezpośrednio lub na wysięgniku), na wysokości nie większej 

niż 14 m.

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi nor-
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mami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

  

2. MATERIAŁY.

    2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specy-

fikacji Technicznej.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują po-

siadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że za-

proponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych nale-

ży załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) rów-

noważnych, zawierających ich parametry techniczne.

  2.2 Źródła światła i oprawy

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 

stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598.

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Temperatu-

ra barwowa 4000 K (+/- 50 K). Wskaźnik oddawania barw Ra większy niż 70. Trwałość 

60 000 godzin. Strumień świetlny modułu LED większy niż 7300 lm.  Ze względów eksplo-

atacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 

wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 66 i klasą ochronności I. Elementy oprawy, ta-

kie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Ze-

wnętrzny radiator zaprojektowany w sposób umożliwiający samooczyszczenie oprawy. Za-

czep oprawy regulowany z możliwością regulacji kąta nachylenia. Oprawy powinny być prze-

chowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.

   2.3  Złącze Słupowe
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Złącze słupowe należy dobrać typowe dostępne na rynku. Złącze powinno posiadać odpo-

wiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz zacisków przystosowanych do podłącze-

nia kabla o przekroju do 35 mm2.

    2.4 Wysięgniki

Wysięgniki powinny być oczyszczone z rdzy oraz zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 

malarskimi z zewnątrz.

3. SPRZĘT.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca przystępujący do wykonania robót elektrycznych powinien wykazać się

możliwością korzystania maszyn i sprzętu zapewniających prawidłową technologię wykony-

wanych prac, gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do uży-

wania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wyko-

nywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powi-

nien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku 

braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-

ceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o 

ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi nor-

mami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdza-

jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swo-

im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT.

   4.1  Ogólne wymagania.

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inżyniera ,w terminie przewidzianym kontraktem.

   4.2  Transport materiałów i elementów.

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy sieci elektroenergetycznych wraz z 

przyłączami powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków trans-

portu:

- samochód specjalny z platformą i balkonem

- samochodu dostawczego,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wy-

danymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

   4.3  Odbiór materiałów na budowie.

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyj-

nymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdze-

nia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowa-

niem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny) robót.

   4.4  Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe itp. mogą być składowane na budowie i przecho-

wywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i su-

chych.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT.

      5.1  Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudo-

wą oświetlenia ulicznego. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić elemen-

ty wymagające zdemontowania i wymiany lub naprawy. Sposób naprawy należy uzgodnić z 

Inżynierem.

    5.2  Demontaż opraw oświetleniowych.

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z 

platformą i z balkonem. Zdemontowane oprawy należy przewieźć w miejsce utylizacji.

    5.3  Montaż opraw oświetleniowych.

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z 

platformą i z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i  

sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzed-

nim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewo-

dy kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym 

niż 1.5 mm2. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa prze-

wody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany 

przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich 

w położenie pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

   6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

   6.2 Latarnie.

Elementy latarń i słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 

[30]. Latarnie po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

• prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
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• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaci-

skach oprawy,

• jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,

• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

    6.3  Instalacja przeciwporażeniowa.

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 

zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy 

zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

    6.4 Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wy-

konywać przy suchej i  czystej  nawierzchni,  wolnej od pojazdów, pieszych i  jakichkolwiek 

obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przepro-

wadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnie-

życa, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o za-

kresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 

na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomie-

rza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posia-

dać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PKN-CEN/TR 13201.

   6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Specyfi-

kacji Technicznej zostaną przez Inżyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień Specyfikacji  Tech-

nicznej zostaną  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatko-
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we ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera

8. ODBIÓR ROBÓT.

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną Dokumentacją Powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokół odbioru robót.
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