
       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1.    Nazwa zadania . 

Budowa przyłączy kablowych nN dla  instalacji fotowoltaicznej oraz sieci oświetlenia 

ulicznego . 

 

2.    Adres zadania . 

       Brynica - ul. Powstańców Śl., dz. nr 1992/227   

 

3.   Przedmiot specyfikacji.  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    wykonania                                                              

      i odbioru robót elektrycznych związanych z  budową przyłączy kablowych       niskiego 

      napięcia dla instalacji fotowoltaicznej oraz sieci oświetlenia ulicznego. 

 

4.   Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja może być wykorzystana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych. 

 

5.   Zakres robót objętych specyfikacją. 
         Według załączonego obmiaru. 

 

6.   Podstawa opracowania. 

         Zlecenie inwestora. 

 

7.  Określenia podstawowe. 

    Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi 

    w odpowiednich normach i przepisach związanych. 

 

8.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi  i poleceniami inspektora nadzoru. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

przedmiotowej budowy powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie  innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru. 

 

9.  Dokumentacja robót . 
  Dokumentację robót montażowych   stanowią : 

  - projekt budowlano-wykonawczy, 

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

  - atesty, dopuszczenia, karty techniczne, zalecenia producentów, 

  - protokoły odbiorów, 

  - dokumentacja powykonawcza. 

 

 



 

10.  Nazwy i kody robót. 

CPV : 45315700-5,  45314300-4, 45231400-9, 28421130-9 , 

          45312310-3, 45316100-6, 45310000-3,  

11.  Materiały. 

       Zastosowane materiały- według załączonych zestawień. 
        Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały  należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 

zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

        Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

  

 

12.  Sprzęt. 
  Do wykonania robót przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

– spalinowy pogrążasz uziomów, 

– koparko-spycharka, 

– żuraw samochodowy, 

– przyczepa do przewozu kabli, 

– samochód samowyładowczy skrzyniowy, 

– ciągnik kołowy, 

– wibrator powierzchniowy, 

– zespół prądotwórczy ,przewoźny,  

– urządzenia wiertnicze . 

 

13. Transport. 

 Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

 

14. Wykonanie robót -opis. 

      Specyfikacja obejmuje wyłącznie zakres robót do wykonania  będący po stronie    

      zamawiającego (Gmina Łubniany). 

 

 

 

 

 



                  

                Zakres ten obejmuje  :  

                a/ ustawienie szafki sterowniczej oświetlenia , bezpośrednio przy  

                    zestawie złączowo-pomiarowym OSD,  

                b/ wykonanie    przyłącza kablowego ziemnego niskiego napięcia  

                     ( 0,23 kV AC) od szafki sterowniczej  do pierwszej latarni proj. 

                      sieci oświetlenia (nr 6) ,  

                c/ wykonanie przyłącza kablowego ziemnego niskiego napięcia  

                     (0,23 kV AC) od szafki sterowniczej  do skrzynki przyłączeniowej 

      instalacji PV na dachu proj. wiaty przystanku autobusowego. 

 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu proj. wiaty przystanku  

autobusowego w ciągu dnia produkować będzie energię el. i oddawać ją do sieci 

OSD , która stanowić będzie „magazyn” energii . W ciągu nocy (wieczoru) energia  

pobierana będzie z sieci OSD do zasilania proj. sieci oświetlenia ścieżki pieszo-

rowerowej.  W sieci oświetleniowej przewidziany jest montaż 13 latarni  

z oprawami LED o mocy pobieranej 39W każda. 

             

 14.1.  Szafka  sterownicza oświetlenia . 

 
                Na terenie działki gminnej nr 1922/227  , bezpośrednio przy zestawie  

                złączowo-pomiarowym OSD , należy zabudować  nową , wolnostojącą  
                szafkę sterowniczą  oświetlenia w obudowie izolacyjnej.  

                Szafka ta przeznaczona będzie do sterowania wyłącznie  obwodu  

                oświetleniowego ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż   
                ul. Powstańców Śl. oraz dodatkowo do podłączenia przyłącza instalacji 

                fotowoltaicznej. 

                Projektowaną szafkę sterowania usytuować bezpośrednio przy  

                zestawie złączowo-pomiarowym OSD  zgodnie z planem   

                zagospodarowania  terenu  ( rys. nr 2). 

                 Szafkę projektowaną  połączyć  z w/w zestawem OSD za pomocą  
                 krótkiego odcinka kabla YKY 3x10 (ok. 3   m) .  

                Szafka wyposażona będzie w urządzenia umożliwiające  

                zabezpieczenie przyłączy  oraz  sterowanie załączaniem  i wyłączaniem  

                proj. sieci oświetleniowej. 

                Podstawowe wyposażenie szafki (rys.3): 

                a/ wyłącznik główny  FR 301/32A (rozłącznik instalacyjny), 

                b/ zegar sterujący PSO 03PD (lub równoważny innego typu) ,do  

                    przełączania taryf licznika  oraz  załączania   i wyłączania obwodów  

                    oświetleniowych , 

                c/ stycznik manewrowy DILM 25 (lub równoważne innego typu), 

                d/ gniazda bezpiecznikowe instalacyjne małogabarytowe16A do  

                    zabezpieczenia zegara sterującego oraz cewki stycznika, 

                e/ przełącznik sposobu sterownia  „ręczne” – „automatyczne”  ŁK-15,  

                f/ rozłączniki bezpiecznikowe instalacyjne 63A (typu TYTAN II) 

                   zabezpieczenia  przyłącza i linii oświetleniowej oraz przyłącza instalacji       

                   fotowoltaicznej, 

                g/ ograniczniki przepięć klasy  „1+2” AC ,   

                h/ listwy zaciskowe ZUG -35. 

 



 

               Strona frontowa szafki winna  być swobodnie dostępna. 

               Szafkę wyposażyć w zamek typu MASTERKEY.  

               Połączenia główne torów prądowych wykonać  przewodami LgY 10 

               a połączenia obwodów sterowania – przewodami DY 1,5.                

                W  proj. szafce należy  uziemić  szynę  PEN (wymagane  R < 10 Ω,  

                ze względu na warunki ochrony przeciwprzepięciowej oraz  

                przeciwporażeniowej),  uziom  taśmowo- prętowy  z  bednarki   

                ocynkowanej 30x4  oraz  prętów stalowych miedziowanych lub  

                ocynkowanych φ 16 ,  uziemienie winno spełniać ponadto wymogi  

                normy N SEP-E-001. 

 

        14.2. Przyłącze  kablowe sieci oświetleniowej. 

 

Przedmiotowa sieć oświetleniowa  ścieżki pieszo-rowerowej zasilana 

będzie  za  pomocą  przyłącza kablowego ziemnego nN (0,23 kV).                              
Przyłącze  podłączone  będzie  od  strony  zasilania  do proj. 

                 szafki sterowniczej , a  od  strony  odbioru – do pobliskiej proj. latarni   

                 oświetleniowej nr 6 (wg oddzielnego projektu).    

Przedmiotowe  przyłącze należy  wykonać  kablem  typu  

YAKXS 4 x 35 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Kabel   

ułożyć w rowie kablowym o  szerokości  dna  0,4m  

i głębokości  0,8m . Trasę  przyłącza w ziemi oznaczyć w rowie 

pasem  niebieskiej  folii kalandrowej  o szer. min. 0,2m. 

Na całej długości trasy w ziemi kabel układać w rurach osłonowych 

DVK 75 Arot koloru niebieskiego. 

Treść  napisów  na  opaskach  kablowych  jak  również  sposób  ich  wykonania  i  

ilość  ustalić  na  etapie  wykonawstwa  ze  służbami 

inwestora oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.   

    

         14.3. Przyłącze  kablowe instalacji fotowoltaicznej  (PV). 

 

Instalacja PV połączona będzie  poprzez proj. szafkę sterowniczą  
oświetlenia z siecią OSD za  pomocą  przyłącza kablowego ziemnego  

nN (0,23 kV). 

Przyłącze  podłączone  będzie  od  strony  sieci OSD  do proj. 

                 szafki sterowniczej , a  od  strony  instalacji PV – do skrzynki  

                 przyłączeniowej  zamocowanej na ściance proj. wiaty przystanku 

                 autobusowego .    

Przedmiotowe  przyłącze należy  wykonać  kablem  typu  

YKYzo 3 x 10 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Kabel   ułożyć 
częściowo we wspólnym  rowie kablowym z przyłączem oświetlenia , a na 

 pozostałym odcinku w rowie oddzielnym.  Trasę  przyłącza w ziemi oznaczyć  
w rowie pasem  niebieskiej  folii kalandrowej  o szer. min. 0,2m. 

Na całej długości trasy w ziemi kabel układać w rurach osłonowych 

 DVK 50 Arot koloru niebieskiego. Podejście kabla do skrzynki przyłączeniowej 

instalacji PV wykonać w rurze osłonowej odpornej na UV np. BE 50 Arot. 

 

 

 



      14.4. Dobór elementów  instalacji fotowoltaicznej  (PV). 

 
              14.4.1. Inwerter.  

 

 Dobrano inwerter (falownik)  DC/AC  o mocy wyjściowej AC wynoszącej 3000W. W 

projekcie zaproponowano inwerter 1-fazowy typu Sunny Boy 3,0-1AV-40 prod. f-my 

SMA Technology (można także zastosować np. Fronius  Galvo 3.0-1). 

              Inwerter należy zabudować w oddzielnej obudowie izolacyjnej, 

              z otworami wentylacyjnymi , przystosowanej do zamykania na zamek  

              patentowy, zamocowanej na wys. ok. 1,4m do ścianki wiaty przystanku   

              autobusowego . W obudowie tej należy również zabudować typową  
              skrzynkę  instalacyjną PV (np. prod. Citel, Hensel) zawierającą  
              aparaturę  modułową : 
              - rozłącznik instalacyjny AC min. 32A (FR 301 32A),  

              - zabezpieczenie przetężeniowe AC (S 301 B16),  

              - ogranicznik przepięć AC  kl.2,  

              - ogranicznik przepięć DC kl.2. 

    

            14.4.2.Instalacja  wewnętrzna do 1 kV prądu stałego (DC). 

 

Instalacja  wewnętrzna DC jest zespołem połączeń kablowych pomiędzy panelami 

fotowoltaicznymi (PV) a stroną DC inwertera. 

              Połączenia kablowe  należy wykonywać specjalnymi kablami  

              jednożyłowymi  miedzianymi o przekroju 6mm
2
.  

              Przewody te powinny : 

              - posiadać podwójną izolację , 
              - być odporne na prom. UV, ozon, warunki atmosferyczne, hydrolizę, 
              - wykazywać płomienioodporność,  
              - być odporne na przetarcia i uszkodzenia,  

              - posiadać szeroki zakres temperatur pracy ( -40
o
C ÷ +70

o
C), 

              - wytrzymywać ciągłe napięcie stałe nie mniej niż 1200V. 

              W projekcie dobrano kable typu HK-SO-SOLARFLEX-X PV-1F 1x6 

               prod. Helukabel  . 

               Połączenia pomiędzy panelami PV wykonywać z użyciem złączy typu  

               MC4 4-6mm
2
.  

               Przejście przewodów pomiędzy  panelami PV a skrzynką inwertera  

               wykonać z zastosowaniem rur osłonowych giętkich odpornych na  

               prom. UV , o średnicy zewnętrznej 32mm,  np. TINB Anty UV 32  

               prod. Janoplast.   

 

            14.4.4.  Panele fotowoltaiczne . 

 

              W projekcie dobrano polikrystaliczne panele PV typu NeMo 60P  270 

               o mocy 270Wp,  prod. f-my Heckert Solar  (lub np. SN270P-10 

               f-my S-Energy,  ND-RB 270 prod . f-my Sharp). 

               Panele PV należy montować na dachu wiaty w układzie 4 rzędowym , 

               po 3 panele poziomo w każdym rzędzie . Panele mocować za pomocą 
               typowych zestawów montażowych przystosowanych do montażu na 

               konkretnym rodzaju pokrycia dachowego (np. do blachy trapezowej). 

              Stosować  wyłącznie konstrukcje mocujące certyfikowane. 



      
           14.5. Ochrona odgromowa. 

 

          1 / Proj. przyłącza – nie jest wymagana, 

           2/ Panele PV  - nie jest wymagana .    

           14.6.    Ochrona  przeciwprzepięciowa. 

        
         Inwertery będą chronione od przepięć zarówno po stronie AC jak i po  

         stronie DC za pomocą dodatkowych ograniczników przepięć klasy 2. 

         Ograniczniki te należy zastosować pomimo ochrony  wewnętrznej  

         w samym inwerterze .  

         Po stronie DC do ochrony inwertera proponuje się ogranicznik np. typu   

         DS 50 PVS-1000 prod. CITEL , a po stronie AC do ochrony inwertera  

          proponuje się ogranicznik np. typu DS 73RS -230 prod. CITEL . 

 

     14.7.  Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa.  

 
             Jako środki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim)   

             będą zastosowane : 

             - izolacja podstawowa instalowanych urządzeń elektrycznych, 

             - utrudniony dostęp do urządzeń el. (obudowy urządzeń zamykane na  

                klucz ), 

             - środki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz  

                informacyjne na urządzeniach). 

 

             14.8.  Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.  

 

              W zależności od rodzaju sieci i urządzeń el. zastosowano różnorodne  

               środki ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (przed dotykiem  

               pośrednim). 

 

      14.8.1.  Przyłącza  kablowe  0,23 kV AC  . 

 
      Jako  środek  dodatkowej  ochrony  przed  porażeniem  prądem el. 

      przyjęto  szybkie  odłączenie  napięcia  realizowane  za  pomocą 
      wkładek  bezpiecznikowych  oraz stosowanie części urządzeń  
      w II klasie ochronności (obudowy szafek ). 

      

      14.8.2.  Instalacja wewnętrzna  do 1 kV DC  . 

 
      Jako  środki  dodatkowej  ochrony  przed  porażeniem  prądem el. 

      w tej instalacji przyjęto :  

     - stosowanie  urządzeń  w II klasie ochronności 

       ( dodatkowa obudowa inwertera, panele pV), 

     - podwójną izolację (przewody połączeniowe DC). 

     Metalowe konstrukcje wsporcze wiaty przystanku należy uziemić. 
 

 

 



 
                
15.   Kontrola jakości robót. 

   (1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z aktualnie   

           obowiązującymi  normami  i przepisami. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinno podlegać: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– zgodność i jakość wykonania robót z normami, przepisami budowy, przepisami 

BHP  

– wykonanie pomiarów wynikających z dokumentacji technicznej, norm, przepisów 

budowy,  

przepisów eksploatacji, uzgodnień. 
          Wszystkie materiały, urządzenia, i aparaty nie spełniające wymagań podanych w     

odpowiednich przepisach oraz w specyfikacji nie mogą być dopuszczone do zabudowy, 

a jeśli wykonawca robót zastosował takie materiały lub urządzenia , to na polecenie 

inspektora nadzoru wykonawca winien je wymienić na właściwe na własny koszt. 

Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na  jakość 
realizowanego obiektu i ustalić z tego tytułu zakres i wielkość potrąceń. 

 

16. Obmiar robót. 

    Obmiar robót obejmuje całość rozbudowywanej sieci oświetleniowej. 

    Jednostką obmiarową jest komplet robót. Jednostkowych obmiarów robót dokonuje się 
     wg zasad  podanych w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla   

     odpowiednich robót ( np. KNNR). 

 

17.  Odbiór robót. 

        Należy dokonywać następujących odbiorów robót: 

        -Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

        -Odbiory częściowe, 

        -Odbiory końcowe, 

        -Odbiory ostateczne, 

        -Odbiór pogwarancyjny. 

 

18.  Rozliczenie robót. 

  Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo ( po pozytywnym odbiorze 

  końcowym) lub etapowo  ( po pozytywnych odbiorach częściowych) w zależności od 

  ustaleń zawartych w umowie na wykonanie robót pomiędzy zamawiającym  

  a wykonawcą. 
  Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

  dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

  Podstawa rozliczenia oraz płatności za określony zakres robót winna być ustalona  

  w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

19. Podstawowe dokumenty związane. 

[1] N SEP-E-004.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

[2] N SEP-E-001.Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia  . Ochrona przed 

         porażeniem elektrycznym 



[3] PN-76/E-90300. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych  na napięcie znamionowe nie przekraczające18/30 kV.Ogólne 

wymagania i badania. 

[4] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV.  

[5] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997 r. 

[6]    PKN-CEN/TR 13201-1 , PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3, PN-EN 13201-4. 


