
9.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych 

 

 

Zadanie: 

Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wymiana słupów oświetleniowych oświetlenia parku. 

Branża elektryczna. 

 

Adres inwestycji: 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 22 

nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32, woj. łódzkie, powiat piotrkowski 

 

Inwestor: 

Miasto Piotrków Trybunalski 

97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10 

 

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika¬cji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt¬kowego (Dz. U. z 2004r., 

nr 202, poz. 2072). 

CPV 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

branży elektrycznej dla zadania jw. – wymiana słupów oświetleniowych oświetlenia parku. 

Szczegółowy zakres robót określono w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót. 

 

Informacje o terenie budowy 



Roboty budowlane objęte niniejszym projektem wykonać wyłącznie i bezwarunkowo po wyłączeniu 

napięcia w skrzynkach złączowo-pomarowych oświetlenia parku zasilających obwody słupów 

oświetleniowych podlegających wymianie. 

Termin, sposób wykonania robót i likwidację ewentualnych szkód uzgodnić z właścicielami gruntów 

na terenie których prowadzone będą roboty. 

Roboty budowlane występujące przy realizacji projektu nie zagrażają środowisku. 

W zakresie bezpieczeństwa stosować się ściśle do przepisów przewidzianych dla prac w pobliżu 

napięcia, prac na wysokości i prac w wykopach (nie występują – wykopy płytkie). Zakres prac nie 

wymaga zaplecza dla Wykonawcy. Prace nie wymagają zmian w organizacji ruchu. Prace wymagają 

ogrodzenia placu budowy, w szczególności wykopów pozostawionych bez zasypania do dnia 

następnego. W czasie wykonywania prac w pobliżu ciągów pieszych ruch pieszych skierować na 

drugą stronę drogi. Zachować szczególne bezpieczeństwo w czasie prac w  bezpośrednim zbliżeniu do 

pasa ruchu drogowego. 

Krótkotrwałe wstrzymanie ruchu drogowego w miejscach wykonywania przecisków lub przekopów 

przez drogi uzgodnić z zarządcą dróg. Organizację ruchu uzgodnić z zarządcą drogi – nie dotyczy. 

Prace zanikowe zgłaszać do obioru. 
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Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 

Uwaga: Należy stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-downictwie, 

oznakowane znakami CE lub B na podstawie odpowiednich certyfikatów, deklaracji lub ocen 

zgodności z dokumentami odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne). 

Doboru osprzętu dokonać pod względem dopuszczalnego prądu i napięcia. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 

1. Sprzęt i maszyny: samochód dostawczy, koparka, dźwig samojezdny – dopuszczone do ruchu 

drogowego, posiadający aktualne badanie techniczne pojazdu, kierowane przez osobę z prawem 

jazdy odpowiedniej kategorii lub i odpowiednimi uprawnieniami operatorskimi. 

2. Narzędzia i elektronarzędzia: dopuszczone do obrotu i stosowania, sprawne, bez wi-docznych 

uszkodzeń, elektronarzędzia z II klasą ochronności – wiertarki, wkrętarki itp. 



3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, czynności pomoc¬niczych, 

transportu i przeładunku oraz nie stworzy zagrożenia dla pracowników Wyko¬nawcy i otoczenia. 

4. Używać wyłącznie sprzętu, maszyn i narzędzi technicznie sprawnych, przewidzianych do 

wykonywania tego typu robót, posiadających wymagane odrębnymi przepisami aktualne badania 

kontrolne stanu technicznego. 

5. Wykonawca przystępujący do robót objętych niniejszą dokumentacją winien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi gwarantujących wysoką jakość robót, a w szczególności: 

kompletu atestowanych, izolowanych narzędzi i elektronarzędzi przeznaczonych dla 

elektromonterów i mierników elektrycznych z aktualnymi świadec¬twami legalizacyjnymi. 

6. Wszelkie prace z użyciem sprzętu, maszyn i narzędzi mogą być realizowane po zaak-

ceptowaniu ich do użytkowania przez Inspektora Nadzoru. 

7. Liczba i wydajność sprzętu, maszyn i narzędzi powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym w umowie o wykonawstwo. 

 

Wymagania dotyczące przechowywania i transportu 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie stworzą zagrożenia dla pracowników 

Wykonawcy i otoczenia. 

- Przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach składowane zgodnie ze 

wskazaniami producentów w odpowiednich temperaturach i środowiskach. 

- Transport: ręczny lub mechaniczny z zastosowaniem środków zapobiegających uszko-

dzeniom przez środek transportu (skrzynie, dodatkowe opakowania). 

- Wykonawca przystępujący do realizacji przedmiotowego zadania powinien wykazać się 

możliwością nieograniczonego korzystania z samochodu dostawczego i dźwigu samojezdnego. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i przewożone zgodnie 

z warunkami transportowania określonymi przez ich wytwórcę. 

- Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót zgod-nie z 

zasadami określonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w umowie o wykonawstwo. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót 

1. Technologia wykonania: roboty typowe dla montażu słupów oświetleniowych. Stosować 

typowe powszechnie znane sposoby wykonania z podziałem na operacje i rodzaje robót z usuwaniem 

materiałów, narzędzi i odpadów z poprzedniej operacji przed rozpoczęciem następnej. Roboty 

wykonać zgodnie z technologią budowy linii kablowych niskiego napięcia. 

2. Kontrola jakości robót: poszczególne etapy robót, a szczególnie te, które w dalszych eta¬pach 

budowy ulegają zakryciu zgłaszać do akceptacji Inwestora. Dokonywać systematycznie pomiarów i 

sprawdzania instalacji, które na skutek wadliwości wykonania lub materiałów wymagałyby 

zniszczenia efektów innych robót. 

3. Wadliwe materiały i roboty: wykonawca nieodpłatnie wymienia wadliwe przez siebie 

do¬starczone materiały, naprawia roboty i pokrywa inne koszty spowodowane w/w działa¬niami. 

4. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora - harmonogram 

robót zawierający w szczególności planowane wyłączenia energii elektrycznej oraz inne roboty 

uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. 

5. Układanie kabli należy realizować w sposób wykluczający ich uszkodzenia poprzez zgi-nanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. 

6. Przy pracach montażowych, w szczególności układaniu kabli należy zachować środki 

ostrożności zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu innych elementów infrastruktu¬ry 

technicznej znajdujących się na trasie budowanej instalacji. 

7. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to prace należy wykonywać 

zachowując następującą kolejność robót: 

- wyłączenie zasilania na obwodzie będącym przedmiotem robót, 

- demontaż istniejących instalacji/urządzeń przewidzianych do demontażu lub będących w kolizji z 

nowymi rozwiązaniami projektowymi, 

- montaż prefabrykowanych fundamentów, 

- przełożenie linii kablowych, 

- montaż słupów oświetleniowych, 

- podłączenia - w złączach bezpiecznikowych słupów, 

- pomiary, 

- prace wykończeniowe, 

- odbiór i przekazanie do eksploatacji. 

8. Roboty wykonać zgodnie z normami, przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczeń-stwa i 

higieny pracy 



 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiaru robót dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacji dokona In-westor z 

ewentualnym udziałem Projektanta w postępowaniu przetargowym w efekcie wniosków i zapytań 

Oferentów. Po zakończeniu procedury przetargu przedmiar nie może być zmieniony. Przy wykonaniu 

jednoetapowym całości robót zgodnie z projektem przed-miar jest jednocześnie obmiarem robót. 

Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu zadania, obmiaru należy dokonywać z natury zgodnie z 

pozycjami kosztorysu ofertowego, z zastoso¬waniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W 

ten sam sposób należy dokonywać ob¬miaru wykonywanego z każdego innego powodu. 

 

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać od producentów za-świadczenia o 

jakości stosowanych materiałów. 
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Na żądanie Inwestora Wykonawca ma obowiązek dokonać testowania sprzętu posiadające-go 

możliwość nastawy mechanizmów regulacyjnych i przedstawić Inwestorowi stosowny protokół z 

testowania (cechowania) takiego sprzętu w pełnym zakresie regulacji. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów w celu wykaza-nia 

Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z dokumenta¬cją 

projektową. 

Materiały posiadające atesty producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami po¬danymi 

w specyfikacji, mogą być przez Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i termi¬nie badań. Wyniki 

przeprowadzonych badań i pomiarów Wykonawca przedstawia Inwesto¬rowi na piśmie w formie 

protokołu. 

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inwestorowi roboty zanikowe, które po stwierdzeniu przez 

Inwestora założonej jakości robót mogą zostać zakryte. 

Po wykonaniu robót Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić badania i pomiary instalacji 

elektrycznych – pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

Wymagania dotyczące odbioru robót 

1. Odbiór międzyoperacyjny i częściowy. 



W trakcie budowy należy dokonywać odbiorów fragmentów robót niewidocznych i nie-możliwych do 

oceny w późniejszych etapach, fragmentów robót, których prawidłowe wykonanie jest konieczne dla 

następnych etapów lub innych branż. Odbiory częściowe i międzyoperacyjne należy dokumentować 

wpisami do dziennika budowy i protokołami z pomiarów. 

2. Odbiór końcowy. 

Oględziny wykonanych robot: zgodność wykonania z projektem, obowiązującymi prze-pisami i 

zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zastosowane ma¬teriały i urządzenia 

są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wykonanie pomiarów izolacji instalacji i 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokóły z wynikami pomiarów załączyć do 

dokumentacji odbiorowej. Pomiary z odbiorów czę¬ściowych mają znaczenie pomocnicze. Wykonać 

funkcjonalne sprawdzenie działania in¬stalacji i urządzeń. 

3. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi nw 

dokumenty: 

- dokumentacje powykonawczą, 

- protokoły z pomiarów, 

- protokoły z odbioru robót zanikających, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zaświadczenia jakościowe, wyniki przeprowa-dzonych 

badań i regulacji itp. na wbudowane materiały z terminami ważności lub ich uwierzytelnione 

kserokopie. 

 

Podstawa rozliczenia robót 

Podstawą do rozliczenia robót jest pełne wykonanie zakresu umowy między Inwestorem i 

Wykonawcą potwierdzone protokołem odbioru lub wykonanie z odstępstwami dopuszczal¬nymi 

przez umowę z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowę. 


