Przebudowa dróg polegająca na budowie instalacji oświetlenia dróg  w miejscowości Karlino ul. Leśna 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  budową instalacji oświetlenia dróg w m-ci Karlino ul. Leśna.
	Zasilanie oświetlenia w m-ci Karlino .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z przebudową w/w oświetlenia przy przebudowie drogi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa oświetleniowa –urządzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypadku na słupie rurowym, służące do oświetlenia ulic, chodników przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia – stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, ocynkowana, malowana proszkowo służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilający i oświetleniowy – przewód wielożyłowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.

2. MATERIA£Y
2.2.2. Beton
		Beton powinien byæ klasy B30
		Sk³adnikami betonu s¹:
-	cement wymagania 
-	kruszywo wymagania 
-	woda wymagania 
2.3. Materia³y stosowane przy uk³adaniu kabli
2.3.1. Piasek
	Piasek stosowany przy uk³adaniu kabli 
2.3.2. Folia
	Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o gruboœci 0,40,6 mm gatunek I 
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
	Ogólne wymagania dotycz¹ce fundamentów konstrukcji wsporczych 
2.4.3. Kable
	 Instalacjê oœwietleniow¹ wykonaæ zgodnie z zaleceniami producenta 
2.4.4. Latarnie
	Latarnie stalowe malowane proszkowo lub cynkowane na gor¹co o gruboœci œcianki min 3mm.
	Ka¿da latarnia powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki wytrzyma³oœciowe i funkcjonalne:
-	przenosiæ obci¹¿enia wynikaj¹ce z zawieszenia opraw oœwietleniowych oraz parcia wiatru dla II  strefy wiatrowej, klasa szczelnoœci IP 43-44
-	zapewniæ zawieszenie oprawy nad jezdni¹ z zachowaniem skrajni,
-	byæ dostosowana do po³¹czenia z fundamentem prefabrykowanym,
-	w swej dolnej czêœci posiadaæ wnêkê przystosowan¹ do monta¿u z³¹czy izolacyjnych,
-	wszystkie elementy stalowe musza byæ malowane proszkowo lub cynkowane na gor¹co,

2.4.5. Oprawy oœwietleniowe
Oprawy oœwietleniowe LED. 

3. SPRZÊT
	Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania oœwietlenia winien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania 
	z nastêpuj¹cych maszyn i sprzêtu:
-	¿urawia samochodowego,
-	samochodu specjalnego liniowego z platform¹ i balkonem,
-	spawarki transformatorowej do 500 A,
-	zagêszczarki wibracyjnej,
-	koparki.
4. TRANSPORT
Wykonawca winien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cych œrodków transportu:
	-	samochodu skrzyniowego
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
       i uk³adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcê dla poszczególnych elementów.

5.    WYKONANIE ROBÓT
5.2. Wykopy pod s³upy.
	Wykopy pod latarnie nale¿y wykonaæ rêcznie bez zabezpieczenia œcian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny byæ wykonane bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
	Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien byæ sk³adowany z jednej strony rowka.
	Zasypanie fundamentu  nale¿y dokonaæ gruntem z wykopu bez zanieczyszczeñ.
Zasypanie nale¿y dokonaæ warstwami gruboœci 1520 cm i zagêszczaæ ubijakami rêcznymi. WskaŸnik zagêszczenia gruntu powinien wynosiæ 0,95.
5.3. Monta¿ opraw oœwietleniowych
Oprawy LED zgodnie z opisem w OPZ
5.6. Uziemienia
	Uziemienia nale¿y wykonaæ z drutu ocynkowanego o przekroju min. f=6mm lub bednark¹ 25x4mm Po³¹czenia elementów uziemienia wykonaæ przez spawanie. Uziemienie wykonaæ na wszystkich latarniach przy R10.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
6.2. Wykopy pod s³upy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny byæ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i Specyfikacj¹.
Po zasypaniu fundamentów nale¿y sprawdziæ wskaŸnik zagêszczenia gruntu wg punktu 5.2.
6.3. Latarnie - s³upy 
	Latarnie - s³upy  powinny byæ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST.
	Latarnie - s³upy po ich monta¿u, podlegaj¹ sprawdzeniu pod wzglêdem:
-	dok³adnoœci ustawienia pionowego konstrukcji,
-	prawid³owoœci ustawienia opraw,
-	jakoœci po³¹czeñ kabli i przewodów,
-	jakoœci po³¹czeñ œrubowych,
-	stanu pow³oki ochronnej,
-	monta¿ fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoñczeniu robót kablowych nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce pomiary:
-	g³êbokoœæ zakopania kabla,
-	gruboœæ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
-	odleg³oœæ folii ochronnej od kabla,
-	rezystancji izolacji i ci¹g³oœci ¿y³ kabla,
6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdziæ: g³êbokoœæ u³o¿enia, wbitych uziemiaczy, sposób po³¹czeñ. 

6.6. Sprawdzenie dzia³ania oœwietlenia
Przed w³¹czeniem oœwietlenia do pracy, nale¿y dokonaæ: 
-	pomiarów elektrycznych i geodezyjnych,
-	odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBÓT
		Jednostk¹ obmiaru robót jest 1 szt. kompletnego oœwietlenia na skrzy¿owaniu.
		1 szt –dla latarni wraz z opraw¹ oœwietleniow¹,
	Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów oœwietlenia, po skontrolowaniu poprawnoœci jego dzia³ania na ca³ym skrzy¿owaniu.


9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
P³atnoœæ za sztukê wykonanego oœwietlenia, nale¿y przyjmowaæ zgodnie z obmiarem robót, ocen¹ jakoœci u¿ytych materia³ów i ocen¹ jakoœci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 
i badañ.

9.1. - 		Cena wykonania robót obejmuje:
		-wyznaczenie robót w terenie,
		-dostarczenie materia³ów,
		- wykopy pod s³upy,
		-zasypanie wykopów wraz z zagêszczeniem,
		-za³adunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
		-ustawienie latarñ z oprawami,
		-monta¿ instalacji przeciwpora¿eniowej,
		-pod³¹czenie zasilania,
		-wykonanie pomiarów i badañ: elektrycznych i geodezyjnych,
		-uporz¹dkowanie miejsc prowadzenia robót i ewentualna naprawa nawierzchni,
		- zdanie ewentualnych materia³ów zdemontowanych – W³aœcicielowi,


