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1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej (OST) są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  oświetlenia  drogowego. 
 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej  
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach  krajowych  i  wojewódzkich. 
Zaleca  się  wykorzystanie  OST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  miejskich  i  gminnych. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z budową oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
PN-B-03265   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 
Wysięgnik-element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.      
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
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 normami  
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano   
w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Materiały do wykonania ustoju betonowego „na m okro” 
 

2.2.1.   Szalowanie 
Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 
betonową szalowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy 
betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji. 
 

2.2.2.  Beton 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera, lecz nie 
niższa niż klasa B 30.  Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, według 
PN-88/B-06250 [3].                   Tablica 1.  Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3] 
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Lp. Właściwość Wartość 

1 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa 30 

2 Nasiąkliwość betonu, % 5 

3 Odporność betonu na działanie mrozu, stopień 
mrozoodporności 

F 50 

 

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu 
powinien być cementem portlandzkim marki 35, odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000 [6].  
Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [22] 
i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Kruszywo do 
betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [4]. Woda powinna być 
odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8]. Domieszki chemiczne do betonu 
powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3].  Domieszki powinny 
odpowiadać PN-85/B-23010 [5].  
 

2.3. Elementy gotowe 
 

2.3.1.  Słupy i maszty o świetleniowe 
Słupy energetyczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
obiektu. 
Dla budowy linii napowietrznej, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy 
żelbetonowe i stalowe umożliwiające zawieszenie przewodów na wysokości 10 i 12 m. Słupy 
powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia poprzeczników z przewodami oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-89/E-05100 [12].  Składowanie słupów na placu 
budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek  
z drewna miękkiego. 
 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania o świetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
− żurawia samochodowego, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 70 cm, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm, 
 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt  4. 
 

4.2.  Transport materiałów i elementów o świetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 
− samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłużycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− samochodu dostawczego, 
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− przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 

5.   WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2.  Wykonanie ustojów pod słupy o świetleniowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy stosować proste do wykonania 
ustoje z użyciem rur betonowych ∅ 60 cm długości 1,0 m, z betonu B 10 i piasku. 
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna 
wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna 
znajdować się 10 cm pod powierzchnią gruntu. 
 

5.3.  Monta ż słupów 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód 
słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]  grubości min. 10 
cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Głębokość posadowienia słupa należy 
wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie 
może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
 

5.4.  Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania 
się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. 
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 
oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład 
energetyczny. 
 

5.5.1.  Uziemienie 
Uziemienie wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym. 
− zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na 

widocznym miejscu wewnątrz szafy. 
 

5.6.2.  Instalacja przeciwpora żeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki 
oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia  
i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy 
czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych 
należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości 
podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy 
pomierzyć rezystancję dla stwierdzenia skuteczności uziemienia. Wszystkie wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
 

5.6.4.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną 
przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

6.  OBMIAR  ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod słupy. 
− wykonanie uziomów taśmowych. 
 

7.3.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów badania obwodów, uziemienia ochrony przeciwporażeniowej 

i instalacji odgromowej.  
 

8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

8.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 

8.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych  obejmuje 
odpowiednio: 
− wyznaczenie robót w terenie I dostarczenie materiałów, 
− zasypanie słupów, ustojów i zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 

nadmiaru gruntu, 
− montaż słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej, 
− podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

9.1.  Normy 
 
   1. PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych 
 
 
 
  


