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D-07.07.01. O�WIETLENIE DRÓG 

1. WST�P 
1.1.  PRZEDMIOT ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru o�wietlenia drogowego w zwi�zku z Przebudow� drogi gminnej w m. Wło�cibórz. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� prowadzenia robót elektrycznych i 
obejmuj� budow� o�wietlenia. Zakres robót obejmuje: 
- kopanie rowów dla kabli w sposób r�czny w gruncie kat. III, 
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko�ci 0.4 m, 
- uło�enie rur osłonowych z PCW o �r. 100 mm, 
- układanie kabli w rurach osłonowych, 
- układanie kabli w rowach kablowych r�cznie, 
- układanie bednarki do 120 mm2 w rowach kablowych, 
- r�czne zasypywanie rowów kablowych, 
- monta� i stawianie słupów o�wietleniowych,- 
- monta� przewodów do opraw o�wietleniowych – wci�ganie w słupy przy wysoko�ci latar� 8 m, 
- monta� opraw o�wietlenia zewn�trznego na słupie, 
- zarobienie na sucho ko�ca kabla 4-�yłowego o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
- ł�czenie przewodów instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie, 
- badanie linii kablowej nN, 
- badania i pomiary instalacji uziemiaj�cej, 
- obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja). 

1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. �rednie nat��enie o�wietlenia na jezdni - stosunek strumienia �wiatła padaj�cego na 
powierzchni� jezdni do jej pola, 

1.4.2. Szafka o�wietleniowa - urz�dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo�rednio zasilaj�ce 
instalacje o�wietleniowe, 
1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa - ochrona cz��ci przewodz�cych, dost�pnych w 

wypadku pojawienia si� na nich napi�cia w warunkach zakłóceniowych, 
1.4.4. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo�rednio lub po�rednio za pomoc� 
fundamentu. 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu o�wietlenia dróg wg zasad niniejszych ST s� 
zał�czone w Dokumentacji Projektowej: 
- słupy o�wietleniowe aluminiowe anodowane posadowione bezpo�rednio w gruncie, wys. 8 m,  
- oprawy do lamp sodowych energooszcz�dnych 100W z lamp� sodow�, 
- kable elektroenergetyczne YAKY 4x35, 
- folia niebieska. 

Składowanie materiałów 
Gospodark� materiałow� nale�y prowadzi� zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 

dla przedsi�biorstw budowlano-monta�owych i wytycznymi dla przedsi�biorstw wykonuj�cych 
elektryczne roboty instalacyjno-monta�owe. W przypadku ich braku, wytyczne gospodarki 
materiałowej na Terenie Budowy powinny by� opracowane przez Wykonawc� w porozumieniu z 
In�ynierem Kontraktu. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach i konserwacja 
tych materiałów powinny by� dostosowane do rodzaju materiału. 
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Materiały nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych przystosowanych do tego 
celu suchych, przewietrzanych i dobrze o�wietlonych. Przewody izolowane nale�y przechowywa� w 
pomieszczeniach suchych i chłodnych. Składowanie kabli powinno by� zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny znajdowa� si� na b�bnach, dopuszcza si� składowanie 

krótkich odcinków kabli w kr�gach, 
- b�bny z kablami powinny by� umieszczone na utwardzonym poboczu. B�bny powinny by� 

ustawione na kraw�dziach tarcz a kr�gi uło�one poziomo. 
Niektóre materiały budowlane mo�na składowa� na placu, jednak w miejscu, gdzie nie b�d� 

nara�one na uszkodzenie mechanicznie, działanie korozji. Słupy stalowe mo�na magazynowa� na 
placach składowych poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cie�szymi ko�cami, na 
drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długo�ci słupa, w 2 lub 3 warstwach.  

3.  SPRZ�T 
 Sprz�t powinien odpowiada� ogólnie przyj�tym wymaganiom co do ich jako�ci jak i 
wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie� ustalone parametry techniczne i powinien by� ustawiony zgodnie 
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mo�na 
uruchomi� dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Nale�y je zabezpieczy� 
przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby niepowołane.  

Sprz�t stosowany przy wykonywaniu o�wietlenia (Dokumentacje Projektowe): 
- �uraw samochodowy, 
- ci�gnik kołowy, 
- koparka na podwoziu samochodowym, 
- wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
- zag�szczarka wibracyjna, 
- podno�nik monta�owy samochodowy PMH, 
- zestawu �widrów do wiercenia poziomego otworów do 15 cm �rednicy, 
- wci�garki mechanicznej, 
- przewo�nego zespołu pr�dotwórczego. 

4. TRANSPORT 
�rodki i urz�dzenia transportu powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, słupów itp. niezb�dnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu nale�y zabezpieczy� przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegaj�cy ich 
uszkodzenie. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji i urz�dze� o du�ej masie i znacznym gabarycie 
nale�y przeprowadzi� za pomoc� d�wignic lub posługuj�c si� pomostem-pochylni�. W czasie 
transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania aparatury nale�y przestrzega� zalece� 
wytwórcy. Zaleca si� dostarczenie urz�dze� i aparatów na stanowisko monta�u bezpo�rednio przed 
monta�em, w celu unikni�cia dodatkowego transportu wewn�trznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie du�ych i ci��kich elementów. Wykonawca przyst�puj�cy do budowy o�wietlenia 
drogowego powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu samowyładowczego, 
- przyczepy do przewo�enia kabli, 
- ci�gnika kołowego, 
- przyczepa dłu�ycowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WARUNKI OGÓLNE 

 Wykonawca przedstawi In�ynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonywane o�wietlenie ulic. 

5.2. MONTA� O�WIETLENIA 

5.2.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wszystkie trasy linii powinny by� wytyczone przez biura geodezyjne. 

5.2.2.  ROBOTY ZIEMNE 
Podczas monta�u i stawiania słupów w pobli�u urz�dze� pod napi�ciem nale�y urz�dzenia te 

wył�czy�. Posadowienie słupów powinno by� zabezpieczone przed korozj� do wysoko�ci co najmniej 
0,2 m nad poziomem gruntu.  

Fundamenty słupów nale�y zabezpieczy� lakierem bitumicznym spełniaj�cym wymagania 
normy BN-78/6114-32. Fundamenty  słupów o�wietleniowych powinny by� wykonane z betonu 
o wytrzymało�ci dostosowanej do wyst�puj�cego obci��enia nie mniejszej ni� 17 MPa i nasi�kliwo�ci 
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nie wi�kszej ni� 12 %. Fundament posadowiony w gruncie działaj�cym korozyjnie powinien by� 
odporny na agresywne działanie �rodowiska. Pod fundamenty zaleca si� wykonanie wykopów 
wysokoprzestrzennych r�cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiada� wymaganiom normy BN-83/8836-02.  

Wykopy pod słupy i fundamenty powinny by� wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z norm� PN-B-06050:1999. Ogólne wymagania dotycz�ce fundamentów okre�lone s� w 
normie PN-80/B-03322. 
 Nale�y wykona� zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów zgodnie z "Instrukcj� 
zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji betonowych". Po zasypaniu słupów nale�y sprawdzi� 
stopie� zag�szczenia gruntu, który powinien wynosi� co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998. Uziomy 
słupów nale�y wykona� zgodnie z Rozporz�dzeniem MP z dnia 8.10.90r. Bednark� układa� w gruncie 
rodzimym pod układanymi kablami. 

Układanie kabli w pobli�u czynnych linii kablowych, ruroci�gów nale�y wykona� po uprzednim 
uzgodnieniu robót z u�ytkownikami tych urz�dze�. Ponadto przy układaniu powinny by� zachowane 
�rodki ostro�no�ci zapobiegaj�ce uszkodzeniu innych kabli lub urz�dze� znajduj�cych si� na trasie 
budowanej linii. 

 Po zasypaniu wykopu nale�y wykona� sprawdzenie stopnia zag�szczenia gruntu, który 
powinien by� co najmniej taki jak dla słupów. Szeroko�� rowu kablowego na dnie nie powinna by� 
mniejsza ni� 0,4 m. Zmian� kierunku rowu nale�y wykona� po łuku. Jednocze�nie wymaga si�, by 
minimalny promie� łuków nie był mniejszy ni� 0,5 m. Gł�boko�� rowu kablowego powinna by� taka, 
aby po uwzgl�dnieniu ewentualnej warstwy piasku oraz �rednicy kabla odległo�� górnej powierzchni 
kabla od powierzchni gruntu byłe nie mniejsza ni� 0,7 m. Grunt nale�y zag�szcza� warstwami co 20 
cm. Wska�nik zag�szczenia gruntu powinien osi�gn�� co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.  

Przej�cia dla pieszych powinny by� wyznaczone w miejscach zapewniaj�cych 
bezpiecze�stwo. 

5.2.3. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTA�OWE 

5.2.3.1. MONTA� SŁUPÓW 
 Przed ustawieniem słupa o�wietleniowego nale�y sprawdzi� stan poł�czenia metalicznego 
mi�dzy rur� wierzchołkow� a ramk� wn�ki słupa oraz ci�gło�� poł�czenia przewodów. Wn�ka 
powinna by� ustawiona od strony przeciwnej do kierunku najazdu na zewn�trz od drogi i posiada� 
drzwiczki o zwi�kszonych wymiarach 300x900 mm z tabliczkami przył�czeniowo-zabezpieczaj�cymi 
dla przewodów do 50 mm2. Fundament szafek powinien by� ustawiony na 10 cm warstwie betonu 
C8/10 spełniaj�cym wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Ustawienie fundamentu powinno by� 
wykonane z dokładno�ci� 10 cm. Zamontowany słup stalowy powinien spełnia� warunki: 
- człony słupa powinny stanowi� fabryczny komplet zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
- zamontowane człony powinny zapewni� prostoliniowo�� słupa, 
- o� wysi�gnika oprawy powinna by� ustawiona prostopadle do osi ulicy. 

5.2.3.2. MONTA� OPRAW O�WIETLENIOWYCH 
 Przed zamocowaniem opraw na słupach nale�y sprawdzi� ich działanie oraz prawidłowo�� 
poł�cze�. Oprawy na słupach nale�y montowa� po ustawieniu słupów. Przewody zasilaj�ce powinny 
by� przył�czone do zacisków przył�czeniowych oprawy. Przewód neutralny powinien mie� poł�czenie 
z cz��ci� boczn� trzonka lampy, natomiast przewód fazowy ze stykiem �rodkowym. 	ródła �wiatła do 
opraw nale�y zało�y� po całkowitym zainstalowaniu opraw o�wietleniowych na słupach. Oprawy 
nale�y instalowa� na słupach i wysi�gnikach przy u�yciu podno�nika samochodowego PMH. Oprawy 
powinny by� mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego poło�enia pod wpływem wiatru lub 
innych czynników. 

5.2.3.3. MONTA� KABLI W ZIEMI 

 Kabel nie nale�y układa�, je�eli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest ni�sza ni� 0°C 
w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Kabel mo�na układa� r�cznie lub 
mechanicznie przy u�yciu rolek tocznych. W gruntach nie piaszczystych kable nale�y układa� na 
warstwie piasku o grubo�ci 0,1 m i zasypa� warstw� piasku 0,1 m, a pozostał� cz��� wykopu nale�y 
wypełni� gruntem rodzimym. Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada� wymaganiom 
normy PN-EN 13043:2004. Zaleca si� ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by� uło�one w rowie 
w jednej warstwie. Kable powinny by� uło�one w wykopie lini� falist� z zapasem nie mniejszym ni� 
1 % długo�ci wykopu. Ka�dy z krzy�uj�cych si� z innymi kabel nale�y chroni� przed uszkodzeniem w 
miejscu skrzy�owania i na długo�ci 0,5 m w obie strony rur� osłonow�. Przy skrzy�owaniu kabli z 
ruroci�giem zaleca si� układanie kabli nad ruroci�giem. Ka�d� lini� kablow� nale�y na całej długo�ci 
oznakowa� za pomoc� trwałych oznaczników nakładanych na kable oraz za pomoc� pasa folii z 
tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej. Folia powinna spełnia� wymagania normy BN-68/6353-03.  
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5.2.3.4. MONTA� KABLI W PRZEPUSTACH UMIESZCZONYCH W ZIEMI. 

 Gł�boko�� umieszczania rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury powinna wynosi� co najmniej 1 m przy układaniu linii kablowej w cz��ciach dróg 
przeznaczonych do ruchu kołowego. Rury nale�y układa� ze spadkiem co najmniej 0,1 %. W jednej 
rurze powinien by� uło�ony tylko jeden kable. �rednica wewn�trzna rury nie powinna by� mniejsza ni� 
50 mm i jednocze�nie nie mniejsza ni� 1,5 krotna zewn�trzna �rednica kabla. Kable w miejscach 
wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny by� uszczelnione sznurem konopnym i glin�. 

Rury PCV powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez PN-EN 1329-1:2001. Rury 
powinny by� dostatecznie wytrzymałe na �ciskanie, z jakim nale�y liczy� si� w miejscu ich uło�enia. 
Wn�trza �cianek powinny by� gładkie lub powleczone warstw� wygładzaj�c� ich powierzchni� dla 
ułatwienia przesuwania si� kabli. 

5.2.3.5. MONTA� OSPRZ�TU KABLOWEGO 

 Monta� osprz�tu kablowego powinien by� wykonywany �ci�le według instrukcji lub kart 
monta�owych danego rodzaju osprz�tu.  

5.2.3.6. MONTA� URZ�DZE� ZABEZPIECZAJ�CYCH 

 Zabezpieczenie linii o�wietleniowych powinno by� umieszczone w szafkach o�wietleniowych. 
Zabezpieczenie opraw powinno by� umieszczone we wn�ce słupa. Zabezpieczenie wykonane 
bezpiecznikami nale�y umieszcza� na tabliczkach bezpiecznikowych zawieraj�cych poza 
bezpiecznikami równie� zaciski pozwalaj�ce na przył�czenie przewodów dochodz�cych i odchodz�cych. 
Przy zasilaniu kablem tabliczki bezpiecznikowe nale�y wyposa�y� w zaciski przystosowane do tych 
kabli. Podstawy zacisków powinny by� zabezpieczone przed odkr�ceniem si� oraz obluzowaniem. 

5.2.3.7. MONTA� INSTALACJI PRZECIWPORA�ENIOWEJ 

 Zerowanie polega na poł�czeniu cz��ci przewodz�cych dost�pnych z uziemionym 
przewodem ochronno-neutralnym i powoduj�cym w warunkach zakłóceniowych odł�czenie zasilania. 
Poł�czenia te nale�y wykona� przewodem miedzianym nie mniejszym ni� 2,5 mm2. Dodatkowej 
ochronie przeciwpora�eniowej podlegaj�: 
- słupy o�wietleniowe , 
- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach, 
- obudowy metalowe szafek o�wietleniowych. 

Przewody ochronne nale�y przył�czy� do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Uziom z 
zaciskami zerowymi znajduj�cymi si� w szafce o�wietleniowej i słupach, nale�y ł�czy� przewodami 
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. Przewody uziemiaj�ce i 
uziomy nale�y zabezpieczy� przed korozj�. Wszystkie poł�czenia spawane i �rubowe w gruncie nale�y 
zabezpieczy� przed korozj� lakierem asfaltowym nało�onym co najmniej dwukrotnie. Widoczne cz��ci 
uziemie� powinny by� zabezpieczone przed korozj� i oznaczone. Uziemienie ochronne nale�y wykona� 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Przemysłu z dnia 26.11.90 r. Jako dodatkowy uziom roboczy 
nale�y układa� bednark� stalow� ocynkowan� FeZN25x4 mm w gruncie rodzimym pod projektowanymi 
kablami. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
W czasie wykonywania robót nale�y wykona� czynno�ci: 

- sprawdzenie lokalizacji, wymiarów wykopów pod słupy, 
- sprawdzenie kształtu, wymiarów, wygl�du fundamentów, 
- sprawdzenie gł�boko�ci zakopania kabli, rezystancji izolacji i ci�gło�ci �ył kabli. 

Po zako�czeniu robót nale�y wykona� czynno�ci: 
- sprawdzenie stanu opraw, 
- sprawdzenie ci�gło�ci �ył i przewodów i zgodno�ci faz, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed pora�eniami, 
- sprawdzenie pracy linii pod napi�ciem, 
- pomiar nat��enia o�wietlenia, 
- pomiar skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej, 
- pomiar rezystancji uziomów ochronnych, 
- pomiar rezystancji izolacji kabla, 
- próba napi�ciowa izolacji kabla, 
- próba napi�ciowa powłoki kabla. 

Sprawdzenie ci�gło�ci �ył oraz zgodno�ci faz nale�y dokona� przy u�yciu przyrz�dów o 
napi�ciu nie przekraczaj�cym 24 V. Pomiar rezystancji izolacji nale�y wykona� za pomoc� induktora o 
napi�ciu nie mniejszym ni� 2,5 kV, dokonuj�c odczytu po czasie niezb�dnym do ustalenia si� 
mierzonej wielko�ci.  
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Dopuszcza si� niewykonywanie próby napi�ciowej izolacji linii wykonywanych kablami o 
napi�ciu znamionowym do 1 kV. Prób� napi�ciow� nale�y wykona� pr�dem stałym lub 
wyprostowanym. Próbie napi�ciowej powłoki podlegaj� kable o powłokach z PCW. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiaru robót dokona� nale�y w oparciu o Dokumentacj� Projektow� i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez In�yniera Kontraktu. Jednostk� 
obmiarow� dla linii kablowej jest m (metr) dla danego przekroju kabla, dla słupów (szt.) sztuka dla 
danego rodzaju słupa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR CZ��CIOWY 

Przed rozpocz�ciem robót monta�owych nale�y dokona� odbioru: 
- uło�onych, lecz nie zasypanych kabli, 
- usytuowania stanowisk słupów oraz wykonanych dołów, 
- jako�ci i ustawienia fundamentów słupów, 
- fundamentów pod  słupy, 
- uziomów przed ich zasypaniem. 

8.2. ODBIÓR KO�COWY 

Przy dokonywaniu odbioru ko�cowego nale�y: 
- zbada� stan urz�dze� o�wietleniowych, 
- zbada� zgodno�� �redniego nat��enia o�wietlenia z wymaganiami normy, 
- ustali� warunki przekazania do eksploatacji i zał�czenia pod napi�cie, 
- dokona� próbnego zał�czenia pod napi�cie, 
- sporz�dzi� protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustale�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 Płatno�� za szt. (sztuk�) w zale�no�ci od rodzaju słupów, za m (metr) linii kablowej w 
zale�no�ci od przekroju, nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta i ogl�dzin sprawdzaj�cych. 

Cena budowy szt. (sztuki) słupa o�wietleniowego i sztuki oprawy obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów pod słupy, 
- odwodnienie wykopów, 
- przygotowanie podło�a, 
- wykonanie izolacji fundamentów, 
- ustawienie fundamentów i słupów,  
- zasypanie wykopów, 
- wykonanie uziomów słupów,  
- monta� zamocowa� opraw w stropie przej�cia ekologicznego, 
- monta� opraw o�wietleniowych na słupach, 
- monta� opraw o�wietleniowych na stropie przejazdu ekologicznego, 
- monta� szafki o�wietleniowej, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów pod kable, 
- odwodnienie wykopów, 
- uło�enie rur ochronnych, 
- uło�enie kabli w wykopie i wci�gni�cie ich do rur i słupów, 
- uło�enie linii kablowej zasilaj�cej szafk� o�wietleniow� z trafostacji, 
- zasypanie wykopów, 
- podł�czenie o�wietlenia do szafki o�wietleniowej zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. NORMY 

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 
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Przebudowa drogi gminnej w m. Wło�cibórz. 

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu zwykłego. 
3. PN-EN 197-1 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementów powszechnego u�ytku. 
4. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz��� 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodno��, znakowanie i etykietowanie. 
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

6. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o�wietleniowe. Cz��� 1: Wymagania ogólne i badania. 
8. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci 

i �cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn�trz konstrukcji budowli. 
Niezmi�kczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce 
rur, kształtek i systemu. 

9. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��� 1: Zestawy badane 
w pełnym i niepełnym zakresie bada� typu. 

10. PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do kabli o 

napi�ciu znamionowym nie przekraczaj�cym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
12. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do kabli o 

napi�ciu znamionowym nie przekraczaj�cym 30 kV. Poł�czenia i 
zako�czenia �ył. 

13. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. 
14. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
15. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

10.2. NORMY BRAN�OWE 

17. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
18. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
19. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
20. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschn�cy czarny. 

10.3. INNE DOKUMENTY: 

21. Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji betonowych nr 240 " wydana przez ITB w 
1982r. 

22. Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90r. Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� urz�dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwpora�eniowej. 

23. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-monta�owych i rozbiórkowych. 

24. Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarz�dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinna odpowiada� ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. 

25. Prawo energetyczne– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U, nr 54, poz. 384) z pó�niejszymi 
zmianami. 

 


