
Mantai lamp hybrydawych w miejscowasci Nacpalsk 

1. WST~P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) Sq wymagania dotyczqce wykonania i 

odbioru oswietlenia hybrydowego dla scieiki rowerowej m. Mikstat -Kotlow 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot obj~tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z budowq oswietlenia 


ulicznego hybrydowego. 


W zakres prac wchodzq: 


• Wykopanie i zasypanie wykopow pod slupy oswietleniowe, 

• Montai slupow oswietleniowych 

• Montaz wysi~gnikow na slupach oswietleniowych 

• Montaz opraw oswietleniowych, 

• Montai ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami, 

• Montai turbiny wiatrowej, 

• Wciqganie przewodow do stu pow oswietleniowych 

• Montai szafy sterowniczej, 

• Ukladanie bednarki ocynkowanej, 

• Wykonanie powykonawczych namiarow geodezyjnych, 

• Montai kolektorow slonecznych wraz z oprzyrzqdowaniem, 

• Montai ogniw fotowoltaicznych wraz z oprzyrzqdowaniem, 

1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1. Slup oswietleniowy -konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie ielbetowym, sluiqca do 

zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wi~kszej ni14 m. 

1.4.2. Wysi~gnik -element rurowy Iqczqcy slup oswietleniowy z oprawa. 

1.4.3. Oprawa oswietleniowa -urzqdzenie sluiqce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia swietlnego 

wysylanego przez zrodlo swiatla, zawierajqce wszystkie nie zb~dne detale do przymocowania i polqczenia z 

instalacja elektryczna. 

1.4.4. Ustoj -rodzaj fundamentu dla slupow oswietleniowych. 

1.4.5. Fundament -konstrukcja zelbetowa zagl~biona w ziemi, sluzqca do utrzymania masztu lub szafy 

oswietleniowej w pozycji pracy. 

1.4.6. Szafa sterownicza -urzqdzenie rozdzielczo -sterownicze do sterowania turbina wiatrowa, panelami 

fotowoltaicznymi oraz oprawa oswietleniowa wyposazona w sterownik oraz akumulatory 
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2. MATERIAty 

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow 

Wszystkie stosowane przez wykonawc~ materialy dla ktorych PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia 0 

jakosci lub atestu, powinny bye zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny bye 

wyposaione w takie dokumenty na iyczenie Nadzorulnwestorskiego.2.2. Elementy gotowe 

2.2 .1.Fundamenty prefabrykowane Pod stupy oswietleniowe stalowe zaleca si~ stosowanie fundamentow 

prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczqce fundamentow 

konstrukcji okreslone Sq w PN-80/B-03322 [11. W zaleinosci od konkretnych warunk6w lokalizacyjnych i rodzaju 

wod gruntowych, naleiy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,.Instrukcja zabezpieczen 

przed korozja konstrukcji betonowych". Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywae si~ na wyrownanym, 

utwardzonym i odwodnionym podtoiu, na przektadkach z drewna sosnowego. Dopuszcza si~ stosowanie 

fundamentow wylewanych "na mokro" . Do zbrojenia zastosowac stal typu ST3SX.Wykonawca przed wykonaniem 

musi przedstawie proponowane rozwiqzanie fundamentu Iqczenie z odpowiednimi atestami, deklaracjami itp. w 

celu ich zatwierdzenia. 

2.2.2.Zrodta swiatta i oprawy naleiy dla oswietlenia drogowego stosowae irodta swiatta i oprawy spetniajqce 

wymagania PN-S3/E-06305. Oprawy powinny charakteryzowae si~ szerokim rozsytem swiatta. Ze wzgl~dow 

eksploatacyjnych stosowae naleiy oprawy 0 konstrukcji zamkni~tej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami 

zewn~trznymi komory lampowej IP-65 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, 

powinny bye wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny bye przechowywane w pomieszczeniach 0 

temperaturze nie niiszej nii -SoC i wilgotnosci wzgl~dnej powietrza nie przekraczajqcej SO% i w opakowaniach 

zgodnych z PN-S6/0-79100. Zastosowae oprawy i irodta swiatta spetniajqce poniisze wymagania. 

2.2.3.5lupy oswietleniowe 

Siupy oswietleniowe powinny bye wykonane jako stoikowe 0 wysokosci Sm. Siupy powinny przeniese obciqienia 

wynikajqce z zawieszenia opraw, wysi~gnikow, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla I 

strefy wiatrowej. zgodnie z PN-77/B-0211 [12]. W dolnej cz~sci slupy powinny posiadae jednq wn~k~ zamykanq 

drzwiczkami. Elementy powinny bye proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji 

projektowej i PN-90/B-03200 . Spoiny nie mogq wykazywae p~kni~e, a otwory na elementy Iqczqce nie powinny 

miee podniesionych kraw~dzi. Skladowanie slupow oswietleniowych na placu budowy, powinno bye na 

wyrownanym podloiu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna mi~kkiego. Siup powinien bye 

zabezpieczony antykorozyjnie powloka ocynkowana. 

2.2.4.wysiegnikiWysi~gniki wykonae z rur stalowych. Grubose scianki rury powinna wynosie4mm. Ramie 

wysi~gnika nachylone pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysi~g powinien wynosic zaleinie od potrzeb od 

1,5 m do 4 m. Wysi~gniki powinny bye zabezpieczone antykorozyjnie powloka ocynkowana. Skladowanie 

wysi~gnikow na placu budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 

2.2.5. Uklad sterowniczy 

Uklad sterowniczy jest wyposaiony w sterownik wiatrowy i sloneczny ktory ma na celu przetwarzanie i 

magazynowanie powstalej energii a takie umoiliwia regulacje i programowanie wszystkich podstawowych 

parametrow pracy. 

2.2 .6.Turbina wiatrowa 

Turbina wiatrowa musi spelniae min. wymagania podane w projekcie. 

2.2.7.0gniwa fotowoltaiczne 

Ogniwa fotowoltaiczne musza spelniac min. wymagania podane w projekcie. 

2.2.8.Zwir na podsypk~ 
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Zwir na podsypk~ pod prefabrykowane elementy betonowe powinien bye klasy co najmniej III i odpowiadae 

wymaganiom BN-66/6774-01 

2.2.9. Przewody typu: YDY 2,3,4 x 2,Smm2 , 750V dla podlqczenia opraw oswietleniowych, turbiny wiatrowej 

oraz paneli fotowoltaicznych . Przewody uzywane dla podlqczenia szafy sterowniczej z oprawami urzqdzeniami 

powinny spelniae wymagania PN-74/E-90184. Naleiy stosowae przewody 0 napi~ciu znamionowym750V, 

wieloiylowe 0 iylach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju iyl nie mniejszymnii2,5mm2.2.2.1O. 

Bednarka stalowa ocynkowana 25*4mm -dla wykonania uziemien . Bednarka ocynkowana powinna spelniac 

wymagania PN-67/H-92325Do wszystkich element6w konstrukcji naleiy dolqczye broszur~ producenta, Iqcznie z 

atestami, deklaracjami itp. 

3.SPRZ~ 

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprz~tu 

Sprz~t uiywany przez Wykonawc~ powinien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosc 

sprz~tu powinna gwarantowae wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

3.2. Sprz~t do wykonania oswietlenia ulicznego hybrydowego 

Wykonawca przyst~pujqcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazae si~ moiliwosciq korzystania z 

nast~pujqcych maszyn i sprz~tu gwarantujqcych wlasciwa ja kose robot: 

• zurawia samochodowego, 

• samochodu specjalnego -podnosnik koszowy, 

• wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem t:. 70 cm, 

• spawarki transformatorowej do 500 A, 

• zag~szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

• r~cznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwor6w do t:. 15 cm, 

• Zespolu prqdotworczego trojfazowego , przewoinego 20kVA4. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu 

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktore nie wplywa niekorzystnie 

na jakosc wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

4.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych 

Wykonawca przyst~pujqcy do wykonania oswietlenia winien wykazac si~ moiliwosciq korzystania z 

nast~pujqcych srodkow transportu : 

• samochodu skrzyniowego, 

• samochodu samowyladowczego, 

• przyczepy dluzycowej, 

• samochodu specjalnego -podnosnik koszowy, 

• samochodu dostawczego, 

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny bye zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworc~ dla poszczegolnych 

element6w. 
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5. WYKONANIE ROB6r 

5.1. Wykopy pod fundamenty I 
Przed przystqpieniem do wykonywania wykop6w, Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosei rzr:dnyeh 

terenu z danymi w dokumentaeji projektowej oraz oeeny warunk6w gruntowyeh. Metoda wykonywania rob6t 

ziemnyeh powinna bye dobrana w zaleinosei od glr:bokosei wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. I 
Pod fundamenty prefabrykowane zaleea sir: wykonywanie wykop6w wqsko przestrzennyeh rr:eznie. leh obudowa 

i zabezpieezenie przed osypywaniem powinno odpowiadae wymaganiom BN-83/8836-02.Wykopy pod slupy 

oswietleniowe zaleea sir: wykonywae meehanieznie przy zastosowaniu wiertniey na podwoziu samoehodowym. I 
W obu wypadkaeh wykopy wykonane powinny bye bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 

PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien bye skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny bye 

wykonane w spos6b zapewniajqey ieh stateeznose. W eelu zabezpieezenia wykopu przed zalaniem woda z I 
opad6w atmosferyeznyeh, nalezy powierzehnie terenu wyprofilowae ze spadkiem umozliwiajqeym latwy odplyw 

wody poza teren przylegajqey do wykopu. Zasypanie fundamentu naleiy dokonae gruntem z wykopu,bez 

zanieezyszezen(np. darniny, korzeni, odpadk6w). Zasypanie naleiy wykonae warstwami grubosei od 15 do 20 em i I 
zagr:szezae ubijakami rr:eznymi lub zagr:szezarka wibraeyjna. Wskaznik zagr:szezenia gruntu powinien wynosie 

0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zagr:szezenie naleiy wykonywae w taki spos6b aby nie spowodowae uszkodzen 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajqey po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleiy I
rozplantowae w pobliiu lub odwieze na miejsee wskazane w SST lub przez Iniyniera. 

5.2. Montai fundament6w prefabrykowanyeh I 
Montai fundament6w naleiy wykonae zgodnie z wytyeznymi montaiu dla konkretnego fundamentu, 

zamieszezonymi w dokumentaeji projektowej. Fundament powinien bye ustawiany rr:eznie, na 10 em warstwie 

betonu B 10, spelniajqeego wymagania PN-88/B-06250 lub zagr:szezonego iwiru spelniajqeego wymagania BN

66/6774-01. Przed jego zasypaniem naleiy sprawdzie rzr:dne posadowienia, stan zabezpieezenia 

antykorozyjnego seianek i poziom g6rnej powierzehni, do kt6rej przytwierdzona jest plyta moeujqea. 

Maksymalne odehylenie g6rnej powierzehni fundamentu od poziomu nie powinno przekroezyC1:1500, z I 
dopuszezalnq toleranejq rzr:dnej posadowienia ± 2 em. Ustawienie fundamentu w pionie powinno bye wykonane 

z dokladnoseiq± 10 em. 

5.3. Montai slup6w 

Siupy naleiy ustawiae dzwigiem w uprzednio przygotowane i ezr:seiowo wykonane ustoje. Sp6d slupa powinien 

opierae sir: na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 (3] grubosei min.10 em lub na plyeie ehodnikowej 

o wymiaraeh 50 x 50 x 7 em. Glr:bokose posadowienia slupa oraz typ fundamentu naleiy wykonae wedlug 

dokumentaeji projektowej. Odehylka osi slupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze bye wir:ksza nii 0,001 

wysokosei slupa. Siup naleiy ustawiae tak, aby jego wnr:ka znajdowala sir: od strony przeeiwnej do uliey oraz nie 

powinna bye poloiona niiej nii 20 em od powierzehni ehodnika lub gruntu . 

5.4. Montaz wysir:gnik6w I 
Wysir:gniki naleiy montowae na wysokosei 6m na slupaeh stojqeyeh przy pomoey dzwigu i samoehodu z 

balkonem . Wysir:gniki powinny bye ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoseiq ± 2 stopnie do osi jezdni lub 

styeznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w luku. Naleiy dqiye, aby ezr:sei ukosne wysir:gnik6w znajdowaly sir: 

w jednej plaszezyznie r6wnoleglej do powierzehni oswietlanej jezdni. 

5.5. Montai opraw I 
Montai opraw na wysir:gnikaeh naleiy wykonywae przy pomoey samoehodu z balkonem. Oprawy. naleiy 

montowae po uprzednim weiqgnir:eiu przewod6w zasilajqeyeh do slup6w i wysir:gnik6w. Oprawy nalezy 

moeowae na wysir:gnikaeh w spos6b wskazany przez produeenta opraw, po wprowadzeniu do nieh przewod6w I 
zasilajqeyeh i ustawieniu ieh w polozenie praey. Oprawy powinny bye moeowane w spos6b trwaly, aby nie 

zmienialy swego poloienia pod wplywem warunk6w atmosferyeznyeh i pareia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

I5.6. Montaz turbiny wiatrowej 
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I 

Montai turbiny wiatrowej naleiy wykonywae przy pomocy samochodu z balkonem na szczycie slupa 0 wysokosci 

8 m. Turbin~ naleiy montowae po uprzednim wciqgni~ciu przewodow do slupow. Turbin~ naleiy mocowac na 

szczycie slupa w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do niej przewodow zasilajqcych . Turbina 

powinna bye mocowana w sposob trwaly, aby nie zmieniala swego poloienia pod wplywem warunkow 

atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej . 

5.7. Montai paneli fotowoltaicznych 

Montai paneli na konstrukcjach naleiy wykonywae przy pomocy samochodu z balkonem. Ogniwa naleiy 

montowac po uprzednim wciqgni~ciu przewodow zasilajqcych do slupow. Panele naleiy mocowae na 

konstrukcjach w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajqcych i 

ustawieniu ich w poloienie pracy. Panele powinny bye mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego 

poloienia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

5.8. Montai uziemien 

Wszystkie przewodzqce elementy oswietlenia naleiy uziemie. Uziemienie wykonae za pomocq tasmy stalowej FE 

25x4 oraz pr~tow stalowych 0 dlugosci 3m. lIose pr~tow dobrae doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci 

uziemienia : Ru 300 

6.KONTROLAJAKOSCI ROB6T 

6.1. Wykopy pod fundamenty 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno bye zgodne z dokumentacjq projektowq. Po 

zasypaniu fundamentow naleiy sprawdzie wskainik zag~szczenia gruntu oraz sprawdzie sposob usuni~cia 

nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.2. Fundamenty 

Program badan powinien obejmowae sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wyglqdu zewn~trznego oraz 

wytrzymalosci. Parametry te powinny byez godne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleiy sprawdzie dokladnose ustawienia w planie i 

rz~dne posadowienia. 

6.3. Siupy oswietleniowe 

Elementy slupow powinny bye zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01Slupy oswietleniowe, po ich 

montaiu, podlegajq sprawdzeniu pod wzgl~dem : 

• dokladnosci ustawienia pionowego slupow, 

• prawidlowosci ustawienia wysi~gnika i opraw wzgl~dem osi oswietlanej jezdni, 

• jakosci polqczen kabli i przewodow 

• jakosci polqczen srubowych slupow, wysi~gnikow i opraw, 

• stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow. 

6.4. Zasady post~powania z wadliwie wykonanymi elementami robot 

Wszystkie materialy nie spelniajqce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostanq przez Nadzor 

Inwestorski odrzucone . Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odst~pstwa od postanowien SST zostanq 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROB6T 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 

Obmiar robot b~dzie okreslae faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym SST. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego 0 

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru 

wpisane b~dq do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w 
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slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robot. 

Bt~dne dane zostanq poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robot 

b~dzie przeprowadzony z cz~stosciq wymagana do celow miesi~cznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym 

czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc~ i Nadzor. 

7.2. Jednostka obmiarowa 


Jednostka obmiarowa dla slupow jest komplet (stanowisko slupowe). 


8. ODBIOR ROBOT 


8.1. Ogolne zasady odbioru robot 


Roboty uznaje si~ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru 

Inwestorsklego, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. 

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 

Odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq: 

• wykopy pod fundamenty i kable, 

• wykonanie fundamentow, 

• wykonanie uziomow tasmowych. 

8.3. Dokumehty do odbioru koncowego robot 


Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac: 


• geodezyjna dokumentacje powykonawcza, 

• protokty z dokonanych pomiarow opornosci uziemienia slupa 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1 . Normy 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze 

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly 

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

4. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu . Klasyfikacja i okreslenia 

5. PN -88/B-30000 Cement portlandzki 

6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw 

8. PN-83/E-0630S Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagan ia i badania 

9. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewn~trzne 

10. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe . Odpornosc na naraianie mechaniczne. Wymagania i badania 

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

12. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych iwir i pospotka 

13. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskainika zag~szczenia gruntu 
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Montaz lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

15. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcj i wsporczych o5wietleniowych 

energetycznych linii napowietrznych9.2. Inne dokumenty 

16. Przepisy budowy urzijdzen elektrycznych. PBUE, wyd . 1980 r. 

17. Rozporzijdzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Material6w Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbi6rkowych . (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 
r.) 

18. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
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