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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych :
1 - Linii kablowych nn zasilania fontanny i toalet nr 1, nr 2
2 - Oświetlenie zewnętrzne terenu rejon parku

Na podstawie projektu : Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach
Działki nr ewidencyjny: 298 – 1000/9

1.2. Zakres stosowania

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
wykonaniem linii nn i oświetlenia zewnętrznego terenu
- wykopanie rowów kablowych oraz  późniejsze ich  zasypanie
- układanie rur osłonowych  kabli
- układanie kabli nn – zasilanie toalet,  nr1 i nr 2
- układanie kabli nn – zasilanie fontanny
- układanie kabli oświetlenia zewnętrznego na terenie parku
- montaż słupów oświetlenia zewnętrznego h=4,5m
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach
- montaż opraw doziemnych w obrębie iglicy
- montaż złączy kablowych ZO, ZF i szafki SUO
- montaż w rowach kablowych taśmy uziomów słupów końcowych i opraw doziemnych
  oświetlenia parku
- montaż uziomów prętowych złączy, szafki i toalet
- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
robót  z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniem Inspektora.
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2. Materiały

Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami
- kabel   YAKY 2x 16  -  zasilanie szafki SOU oświetlenia zewnętrznego
- kabel  YAKYżo 3x 16 – oświetlenie zewnętrzne na słupach
- kabel  YAKYżo 4x 16 – zasilanie fontanny
- kabel  YAKY 4x 10 – zasilanie toalet nr1, nr 2
- kabel  YKYżo 3x  1,5 – zasilanie opraw doziemnych
- przewody YDYżo 3x1,5 –  w słupach, obwody oprawy oświetlenia zewnętrznego
- rury osłonowe DVK 50  - kable oświetlenia terenu, zasilania fontanny i toalet nr 1, 2
- folia kolor niebieski szerokość min .20 cm, grubość co najmniej 0,5 mm
- oznaczniki kablowe
- betonowe słupki kablowe K – oznaczenie załomów kabli
- słupy oświetlenia zewnętrznego  h = 4,5 m
- fundamenty dla słupów h = 4,5 m
- tabliczki bezpiecznikowe NTB-1 słupowe
- oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupach parkowa LED 70 W
- oprawa oświetleniowa doziemna (najazdowa) LED NW, strumień świetlny min. 2300 lm,

45°, IP67, IK10, maksymalne obciążenie co najmniej 1000 kg
- oprawa jw. lecz z regulowanym wychyleniem źródła światła 15°
- piasek na podsypkę pod kable – rowy kablowe
- szyny połączeń wyrównawczych K 12 – złącza i toalety
- złącza kontrolne – uziomy słupów i uziomy pionowe
- uziomy pionowe  l = 6m (prętowe)
- taśma uziomów FeZn 25x4 mm - uziom słupów końcowych i uziomy pionowe
- złącze  kablowe ZO – oświetlenie iglicy
- złącze kablowe ZF – zasilanie fontanny
- szafa oświetlenia SOU - oświetlenia terenu

W oznaczonym czasie przed wybudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostaną przez Inspektora.

3. Sprzęt

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt:
- elektronarzędzia ręczne,
- przyrządy pomiarowe do prób i badań  po montażu
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
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3.1 Sprzęt do układania kabli

Prace przy układaniu kabli prowadzić ręcznie z wykorzystaniem osprzętu do układania kabli

4. Transport

Materiały przewidziane do wykonywania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie
z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna.
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15 0C. W czasie transportu i
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze
specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producenta.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się,
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok.
Środki transportu przewidziane do stosowania:
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- samochód samowyładowczy do 5 t

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora

5.1.1 Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace
przygotowawcze:
- sprawdzenie trasy przebiegu trasy kabli wg projektu
- zaznaczenie miejsca ustawienia słupów oświetlenia zewnętrznego
- wykonanie ewentualnej korekty trasy
- wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek nawierzchni

5.1.2 Układanie kabli w rowie kablowym
Kable układać w rowie kablowym zgodnie z wymogami określonymi w normach :PN/E-05125 i
N-SEP-E-004
- głębokość ułożenia kabla nie mniejsza niż 0,7 m
- głębokość ułożenia kabli pod drogami: 100 cm
- grubość podsypki z piasku pod kablem 10 cm
- grubość warstwy piasku na kablu 10 cm
- folia kablowa koloru niebieskiego-szerokość pasa równa szerokości wykopu
- odległość folii od kabla > 25 cm
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- oznakowanie kabla, oznaczniki (paski plastikowe z wybitymi cechami kabla: numer
ewidencyjny linii, rok ułożenia, typ kabla, znak użytkownika kabla) powinny być trwałe,
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, przy mufach kablowych i przepustach
drogowych

Przy skrzyżowaniach z drogami kołowymi , innymi kablami i innym uzbrojeniem podziemny,
 kable należy osłaniać np. rurami DVK 50.
Przy układaniu kabla, kabel można zginać, przy czym promień zgięcia powinien być nie
mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla.
Przed zasypaniem kabla winna być wykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy linii kablowej,
przez geodetę , który wytyczał trasę kabli.
Kable układane równolegle we wspólnym rowie układać zachowując odstęp między nimi nie
mniejszy niż 25cm.
Trasa ułożonych kabli i usytuowania muf winna być oznakowana słupkami kablowymi.

5.1.3 Układanie kabli w rurach osłonowych
Kable układać w rurach zgodnie z wymogami określonymi w normach : PN/E-05125 i
N-SEP-E-004
- głębokość ułożenia kabli nie mniejsza niż 0,7 m (głębokość mierzona od powierzchni ziemi

do zewnętrznej powierzchni osłony)
- zachować falistość ułożenia kabli

5.1.4 Układanie kabli  w obudowach złączy kablowych i szafy oświetlenia zewnętrznego
Kable wprowadzać w obudowy złącz i szafy, oraz w obudowy słupów  w sposób zapewniający
nienaruszalność izolacji żył i powłoki kabli

5.1.5.  Montaż urządzeń  i osprzętu w ww. złączach i szafie
Montaż urządzeń rozdzielczych np. aparaturę dodatkową,  przeprowadzić należy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.
Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy
dostęp. Dla podłączenia  kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym z
łbem sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z
przepisami.

5.1.6 Próby po montażu
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany
jest do przeprowadzenia tzw. Prób po montażu, tj. technicznego sprawdzenia wykonanych robót
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych
instalacji, urządzeń.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych

5.2.1 Oświetlenie terenu
- kable obwodów oświetlenia zewnętrznego  wyprowadzone zostaną z projektowanej szafy

SOU oświetlenia zewnętrznego  usytuowanej jak na rys. E 01, do słupów oświetlenia terenu
- szafa SOU zasilana będzie kablem YAKY 2x16 ze złącza kablowo-pomiarowego (projekt i

realizacja TAURON DYSTRYBUCJA)
- kable obwodów opraw doziemnych YKYżo 3x 1,5  (rejon iglicy) wyprowadzone zostaną z

projektowanego złącza ZO i wprowadzone do ww. opraw
- złącze ZO  zasilane będzie kablem YAKYżo 3x16 ze słupa oświetlenia nr 3
- odcinki projektowanych kabli oświetlenia zewnętrznego YAKY 2x16, YAKYżo 3x16 i

YKY żo 3x 1,5  układać w rowach kablowych na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej
2x10 cm i przykryć folią koloru niebieskiego
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- przy przejściach przez drogi, odcinki kabli osłaniać rurami DVK 50 wg rys. E 01
- ustawienie w wykopach słupów oświetleniowych h- 4,5 m. Słupy wyposażyć w fundamenty

prefabrykowane i tabliczki bezpiecznikowe NTB-1.
- w słupach nr 1, 4, 7, 18, 23, 25 i w oprawach doziemnych 11, 15  należy uziemić przewód

ochronny PE, łącząc go z ocynkowanym płaskownikiem FeZn 30x4 ułożonym równolegle z
kablem w wykopie

- ułożyć w słupach  przewody YDY żo 3x1,5- obwody opraw
- montaż na słupach opraw parkowych LED 70 W
- montaż opraw doziemnych LED 40W IP 67, rejon iglicy
- kable prowadzone równolegle we wspólnym wykopie układać odległości 0,25 m od siebie

5.2.2. Zasilanie fontanny parku
Złącze kablowe ZF fontanny parku zasilane będzie kablem YAKY 4x16 z zestawu kablowo-
pomiarowego (projekt i realizacja TAURON DYSTRYBUCJA). Złącze kablowe fontanny
usytuowane będzie przy basenie fontanny.
- odcinek projektowanego kabla do fontanny układać w rowach kablowych na głębokości

0,7 m na podsypce piaskowej 2x 10 cm i przykryć folią PCV koloru niebieskiego
- przy przejściu przez drogi i (odcinek kabla  złącze ZF- basen) kabel osłaniać rurą DVK 50
- wprowadzenie kabla do obudowy basenu fontanny uszczelnić przepustem szczelnym
- przewód ochronny PE w złączu ZF uziemić wykonując uziom pionowy (prętowy) ) o

rezystancji nie większej niż 10 Ω

5.2.3. Zasilanie  toalety nr 1
Instalacje (obwody) elektryczne projektowanej toalety nr1, zasilane będzie kablem YAKY 4x 10
ze złącza kablowo-pomiarowego (projekt i realizacja TAURON DYSTRYBUCJA). Miejsce
ustawienia złącza kablowego przy ogrodzeniu parku wg rys. E 01
- odcinek projektowanego kabla do toalety nr1 układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m

na podsypce piaskowej 2x 10 cm i przykryć folią PCV koloru niebieskiego
- przewód ochronny PE toalety uziemić wykonując uziom pionowy (prętowy) o rezystancji nie

większej niż 10 Ω

5.2.4. Zasilanie toalety nr 2
Instalacje (obwody) elektryczne projektowanej toalety nr 2, zasilane będą  kablem YAKY 4x10
ze złącza kablowo-pomiarowego (projekt i realizacja TAURON DYSTRYBUCJA). Miejsce
ustawienia złącza przy ogrodzeni parku  w pobliżu projektowanej toalety wg rys. E 02
- odcinek projektowanego kabla do toalety nr 2 układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m
na podsypce piaskowej 2x10 cm i przykryć folią PCV koloru niebieskiego
-  przy przejściu przez drogi i przy skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu kabel osłaniać

rurą DVK 50
-  przewód ochronny PE toalety uziemić wykonując uziom pionowy (prętowy) ) o rezystancji nie

większej niż 10 Ω

5.2.5.Warunki BHP
Prowadzenie wszelkich prac pożarowo-niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie  z
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
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5.2.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Instalacje odbiorcze zaprojektowano z oddzielnym przewodem N i PE, system TN-C- S
Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE wykonane będzie w rozdzielnicach toalet, szafie
oświetlenia ulicznego oraz w złączu kablowym fontanny
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest rzez izolowanie części czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon.
W instalacji oświetlenia zewnętrznego przewód ochronny PE uziemić co 200 m w słupach i w
słupach końcowych, łącząc go miejscach pokazanych na planie rys. E 01  z ocynkowanym
płaskownikiem FeZn 30x4 ułożonym równolegle z kablem
Przewód ochronny PE w rozdzielnicach toalet, szafie oświetlenia ulicznego oraz w złączu
kablowym fontanny uziemić wykonując uziomy pionowe o rezystancji ni większej niż 10 Ω.

6. Kontrola jakości materiałów

Urządzenia elektryczne i przewody 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

- zgodność z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń

6.2. Badania i pomiary po montażu

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary napięciowe na rezystancję izolacji,
Zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz , jak również pomiary rezystancji
uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania
zestawów skrzynek przyłączeniowych pośrednich . Wyniki badań i pomiarów należy podać w
protokołach.

7. Obmiar robót

Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest:
Szt.  słupy oprawy oświetleniowe, końcówki kablowe
m. ułożenia kabli, przewodów
kpl.  złącza kablowe

7.1 Zasady obmiaru robót

Zgodnie z Katalogami Norm Nakładów Rzeczowych (KNR5-10 , KNNR-5) „Instalacje
elektryczne i sieci zewnętrzne” jednostką obmiarową są nakłady na 1m układanego kabla
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Nakłady na ułożenie 1m kabla w wykopie i w rurze obejmują:
- ustawieni bębna na stojakach
- rozwinięcie kabla z bębna
- ułożenie kabla w wykopie
- wciągnięcie kabla do rury
- przykrycie kabla folią
- oznaczenie trasy kabla słupkami

8. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Przy odbiorze robót powinny być następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót (jeżeli takie wystąpiły)
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót
- dziennik budowy
- protokóły pomiarów i badań
- świadectwo jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń
Do odbioru kabli przed zasypaniem geodeta winien wykonać wpis do Dziennika Budowy o
zinwentaryzowaniu trasy  kabli oraz przedłożyć szkic po inwentaryzacji kabli z zaświadczeniem
geodety , iż kable zostały ułożone zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytyczeniem.
Do odbioru wykonawca przedkłada mapę z inwentaryzacją linii kablowej oraz protokół z
badania kabli i skrzynek przyłączeniowych , instalacji słupów oświetlenia zewnętrznego

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w
Wycenionym Przedmiarze robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kabli
zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce
budowania
wykonanie robót montażowych
wykonanie podłączenia urządzeń
zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych
oznakowanie kabli
wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami między innymi:
pomiary elektryczne obwodu
pomiary skuteczności przeciwporażeniowej
próby po montażu, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe,
sprawdzenie funkcjonalności układów
wykonanie pomiarów, odbiorów
doprowadzenie obiektu do stanu przed rozpoczęciem robót, prace porządkowe
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10. Przepisy związane z wykonaniem ww. instalacji

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub  w zakresie przyjętym przez polskie
ustawodawstwo.
- zgodnie z projektem wykonawczym: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach –
PW 01/06/2015

11. Uwagi końcowe

- Prace związane z wykonaniem linii kablowych zasilania oraz z oświetleniem zewnętrznym
  należy wykonywać w oparciu o wymogi norm i przepisów:
- normy PN/E-05 125 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe”
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, z późniejszymi 

zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

  Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów –
  (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  -
Dz. U.  Nr 120, poz. 1126
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych- (Dz. U z dnia 19 marca 2003 r)

- Wszystkie materiały używane na budowie muszą być dopuszczone do zastosowania na terenie
  Rzeczpospolitej Polskiej, posiadać znak B lub CE. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu
  i urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych

- Prace budowlane muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
  doświadczeniu przy wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem osób posiadających
  odpowiednie uprawnienia

- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP
  oraz obowiązującymi aktami prawnymi np. Prawo Budowlane.
- Instalacje należy wykonać  w oparciu o „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
  budowlano-montażowych” tom V-instalacje elektryczne

Wszystkie podane w projekcie nazwy firm i typy aparatów należy traktować jako
przykłady-stosować materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych niż podane
przykładowo


