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1. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Inwestycja jest wpisana do planu realizacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona. 

1.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 

Przed rozpoczęciem rozbudowy zostanie uregulowany stosunek dysponowania przez 

Zamawiającego całością systemu oświetleniowego. 

1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

W zamierzeniu budowlanym zastosowanie maja przepisy wynikające z: 

• - Ustawy Prawo Budowlanego ( Dz. Ustaw z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

• - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym 

• Obowiązujących norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych 

właściwych dla przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwa, higieny i 

ochrony pracy 

• Normy PN-EN13201 Oświetlenie dróg. 
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• Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja 

S.A. (IRIESD TAURON Dystrybucja obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku) z 

aktualizacjami nr 2/2015 i 2/2015 

• Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych 

w TAURON Dystrybucja S.A.    

 

Szczególne zastosowanie dla zadania ma Art.3 ust.7 Ustawy Prawo Budowlane  

( Dz. Ustaw z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), który określa, że roboty 

budowlane polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z 

osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz 

mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych, jakimi są istniejące słupy sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na budowę według 

przepisów Ustawy Art.29 ust.2 pkt.15. 

W przypadku budowania nowych stanowisk słupowych w pasie drogowym wymagany jest 

projekt techniczny zawierający m.in. lokalizację na mapach, wymaga akceptacji zespołu 

uzgodnień dokumentacji projektowych, w przypadku budowy na działkach pozostałych 

wymagane jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę. 

1.4. Umiejscowienie inwestycji 
 

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Dąbrowa Zielona, położonej w 

powiecie częstochowskim w województwie śląskim. 

Koncentracja prac występuje przy drogach o dużym skupisku posesji mieszkalnych i 

użytkowych tj. w miejscowościach sołeckich oraz osiedlach – przysiółkach sołectw. 

Inwestycja realizowana będzie przy drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. 

1.5. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

 

Dla planowanych robót nie mają znaczenia warunki gruntowo- wodne. Obiekty będące 

przedmiotem instalacji będą instalowane:  

- fundamenty słupowe w gruncie na głębokości ok. 1,2m, 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/iriesd/IRiESD-TD-SA-01-01-2014.pdf
http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/iobp/IOBP-IB-002-TD-2.pdf
http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/iobp/IOBP-IB-002-TD-2.pdf
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- linie kablowe zasilające w gruncie na głębokości do 0,8m, 

- pozostałe elementy jak słupy, wysięgniki, oprawy oświetleniowe nad poziomem gruntu. 

W przypadku rozbudowy wykonanej w formie linii napowietrznej oświetlenia zastosowane 

słupy z żerdzi betonowych zbrojonych typu ŻN lub EP wysokości 10m z pogrążeniem w 

gruncie z pomocą ustojów zgodnie z rozwiązaniami katalogowymi. Wysięgniki przewidziane 

dla projektowanych stanowisk słupowych mocowane bocznie do słupa z wysięgiem nad linią 

zasilania o ramieniu 1,5m. 

Teren montażu bezpośrednio zbliżony do jezdni najczęściej wyniesionej nad gruntem dla 

swobodnego odpływu wód deszczowych z jednoczesnym niskim poziomem wód 

gruntowych.  

1.6. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
 

Obiekty będące przedmiotem instalacji związane są z oświetleniem drogowym w tym 

istniejącymi konstrukcjami słupowymi najczęściej w oddaleniu od budynków mogących 

przedstawiać sobą obiekty zabytkowe a także nie będą ingerowały w przyrodę posiadającą 

status ochrony konserwatorskiej. 

Zamawiający nie wskazał sytuacji mogącej stwarzać zagrożenie naruszenia zasad zachowania 

ochrony obiektów będących pod nadzorem konserwatorskich. 

1.7. Inwentaryzację zieleni 
 

W zadaniu nie zakłada się robót związanych z ingerencją w zieleń. 

1.8. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 

W zakresie oddziaływania wzajemnego obiektów inwestycji i otoczenia nie znajduje się 

znaczących czynników wpływających w sposób istotny na właściwości obiektu, jego 

eksploatację i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony dużych ośrodków przemysłowych 

źródło zanieczyszczenia powietrza upatruje się w środkach lokomocji indywidualnych i 

zbiorowych o dość małej intensywności i dużym rozproszeniu. Drugim czynnikiem 

pojawiającym się okresowo jest emisja zanieczyszczeń związana ze spalaniem paliw dla 

celów podgrzewania w budynkach (emisja niska). Również w tym przypadku z uwagi na 
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rozproszenie na dużych terenach źródeł emisji, uznano je jako wpływającą na obiekty 

inwestycji w sposób niewielki. Czynniki te przełożone zostały na ustalenie wskaźnika 

utrzymania dla celów projektowych parametrów oświetleniowych, jako pogarszające 

emisją światła – zabrudzenia opraw. 

 

Rozbudowa polega na montażu nowoczesnych i zarazem oszczędniejszych 34 szt. lamp 

LED oraz montażu 34 słupów oświetlenia ulicznego. Przewiduje się zastosowanie słupów 

metalowych wysokości 3,5 metrów w ilości 5 sztuk dla linii kablowej, słupów betonowych 

dla linii napowietrznej wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm2 według rozwiązań 

katalogowych. Dokładne zoptymalizowane wymiary zostaną ustalone w wykonanych 

obliczeniach projektowych.  

1.9.  Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
wykonywaniem robót i przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

 

Planowane roboty będą polegały na wykonaniu nowych obiektów, które zostaną przyłączone 

do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. W ramach inwestycji przewiduje się 

budowę nowych odcinków wymagających wykonania skróconych jak i pełnych procedur 

wnioskowania i uzyskania zgody na przyłączenia nowych obiektów. Roboty te zostaną 

opisane w PFU i powierzone do wykonania w trybie inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”. 

Wykonawca ma obowiązek wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie stosownych 

warunków dla realizacji tego zadania. 

1.10. Inwentaryzacja obiektów będących przedmiotem modernizacji instalacji i 
urządzeń oświetlenia ulicznego 

Zamawiający posiada inwentaryzację sporządzoną w systemie informacji przestrzennej GIS. 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji po zapoznaniu się z terenem 

inwestycji oraz po wykonaniu inwestycji. 
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2. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

2.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu 
 

Obecny system oświetleniowy dróg i ulic na terenie gminy Dąbrowa Zielona obejmuje 663 

sztuki opraw oświetleniowych. 

Moc zainstalowana wszystkich opraw wyniesie nie więcej niż  1,5 kW. 

Rozbudowa oświetlenia będzie skutkowała wzrostem ilości opraw do 696 sztuk. 

Wzrost mocy całego systemu ustala się o maksimum 1,5 kW.   

2.1.2. Planowany zakres robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego 

obejmującego wszystkie elementy opisane niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i 

w oparciu o uzgodniony projekt wykona przewidziane w tym projekcie roboty. 

Zadanie dotyczy dobudowy oświetlenia w miejscach wskazanych przez inwestora. Roboty 

polegają na dobudowie nowych punktów oświetleniowych, dla których należy wybudować 

konstrukcje nośne i doprowadzić zasilanie. 

Planowana jest dobudowa 19 odcinków linii oświetleniowej, w których zainstalowanych ma 

być 34 sztuk opraw oświetleniowych oraz 34 sztuk słupów. 

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia 
 

Uwarunkowanie wykonania zamówienia będą zależały od uzgodnień wykonanych z 

właścicielem podbudowy linii napowietrznych tj. operatorem OSD Tauron Dystrybucja S.A. 

Gmina Dabrowa Zielona posiada prawo dysponowania dotychczasowym majątkiem 

oświetleniowym operatora OSD. Wykonawca wystąpi o wydanie warunków rozbudowy 

oświetlenia do Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiające wykonanie zakresu przewidzianych 

prac. 

 

2.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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Zainstalowane oprawy muszą emitować światło białe neutralne oraz posiadać własności 

rozsyłu światła umożliwiające uzyskanie parametrów oświetlenia ulic zgodnie z zaleceniami 

normy PN-EN13201. 

 

Zainstalowana moc oświetlenia nie może być większa od wartości  1,5 kW. 

 

Oprawy oświetleniowe muszą posiadać wewnętrzne, zintegrowane w zasilaczach układy 

redukcji mocy (ściemniania) w godzinach nocnych, możliwe do zmiany w sposób zdalny – 

zmiany programu redukcji za pomocą urządzeń z galwaniczną izolacją od oprawy. Przewiduje 

się uzyskanie dodatkowych oszczędności zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie 

zróżnicowanego systemu redukcji mocy dla poszczególnych kategorii dróg. Zastosowane 

poziomy redukcji muszą obejmować obniżenie mocy oprawy o ok. 30% i 50%. 

 

Wykonawca projektu realizuje dobór opraw bez zastosowania redukcji. Po tym etapie w 

porozumieniu z Zamawiającym konieczne jest zdefiniowanie uzgodnionych redukcji dla 

poszczególnych odcinków dróg.  

 

Sterowanie pracą opraw – załączanie i wyłączanie odbywać się będzie za pomocą 

sterowników astronomicznych zainstalowanych w skrzynkach PPE. Oprawy muszą posiadać 

uchwyt montażowy do wysięgnika regulowany umożliwiający pochylenie oprawy w dolną 

półprzestrzeń min 20 stopni, co jest szczególnym wymaganiem montażu na wysięgnikach dla 

ujednolicenia modelu opraw z istniejącymi. Przewidziany maksymalny czas życia systemu 

zmodernizowanego a zarazem wymagany to 80 000 godzin (ok. 20 lat). Zamawiający żąda 

bezwzględnej gwarancji na zastosowane materiały w tym oprawy oświetleniowe i źródła 

światła minimum 7 lat. Oznacza to, że każdy uszkodzony element podlegający wymianie w 

ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia być wymieniony przez gwaranta 

na wolny od wad w ciągu trwania gwarancji. 

Na ternie Osiedle Cielętniki przewiduje się zastosowanie słupów metalowych wysokości 4, 

dostosowanych do montażu opraw parkowych, słupów betonowych dla linii napowietrznej 

wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm2 według rozwiązań katalogowych. Dokładne 

zoptymalizowane wymiary zostaną ustalone w wykonanych obliczeniach projektowych. 
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Dla rozbudowy z zasilaniem linią kablową słupy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

posadowione na fundamentach słupowych prefabrykowanych, 

- linie kablowe zasilające w gruncie na głębokości do 0,8m. 

Pozostałe obszary rozbudowy będą wykonane w formie linii napowietrznej oświetlenia i 

będą zastosowane słupy z żerdzi betonowych zbrojonych typu ŻN lub Ep wysokości 10m z 

pogrążeniem w gruncie z pomocą ustrojów zgodnie z rozwiązaniami katalogowymi. 

Wysięgniki przewidziane dla projektowanych stanowisk słupowych mocowane bocznie do 

słupa z wysięgiem nad linią zasilania o ramieniu 1,5m. 

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe dla zadania – rozbudowa 
istniejącego oświetlenia. 

2.2.1. Ilość punktów świetlnych przewidzianych do modernizacji 

Rys. 
nr Opis 

Liczba 
opraw 

Liczba 
słupów 

Długość 
kabla 
[m] 

Rodzaj 
kabla 

moce 
projekt. 
LED 
[W] 

Moc 
suma [W] opis 

1 Soborzyce 3 4 70 AsXsn 41 123   
2 Soborzyce 1 2 70 AsXsn 41 41   
3 Soborzyce 1   35 AsXsn 41 41   

4 Soborzyce ul. Leśna 2   105 AsXsn 41 82 

nowe przyłącze 
na istniejących 
słupach 

5 Święta Anna 1 2 140 AsXsn 41 41   
6 Święta Anna 1 2 70 AsXsn 71 71   
7 Borowce 1 2 80 AsXsn 41 41   
8 Olbrachcice 1 1 40 AsXsn 71 71   
9 Olbrachcice 1 1 50 AsXsn 41 41   

10 Dąbek 3 3 155 AsXsn 33,5 100,5 

jeden słup 
końcowy 
wirowany do 
montażu 

11 Osiedle Cielętniki 5 5 350 YAKY 33,5 167,5 
słupy parkowe i 
sieć kablowa 

12 Radomszczańska, Dąbrowa Zielona 3   105 AsXsn 51 153   
13 Cielętniki, Kościuszki 1   40 AsXsn 71 71 nowe przyłącze 
14 Cielętniki, Kątna 1   40 AsXsn 33,5 33,5   
15 Dąbrowa Zielona ul. Zielona 3 4 130 AsXsn 33,5 100,5   
16 Zaleszczyny 3 5 200 AsXsn 41 123 nowe przyłącze 
17 Nowa Wieś 1   50 AsXsn 41 41   
18 Olbrachcice 1 3 120 AsXsn 41 41   
19 Dąbrowa Zielona U. Gminy 1   30 AsXsn 33,5 33,5   

  Suma 34 34 1880     1416,5 
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Dobór opraw oświetleniowych powinien uwzględniać ich właściwości funkcjonalne opisane 

w pkt. 2.2.3 oraz gwarantować uzyskanie parametrów oświetleniowych przewidzianych 

normą PN-EN13201 dla klas oświetleniowych poszczególnych odcinków ulic. Z uwagi na 

planowane znaczne redukcje mocy opraw na drogach najniższych klas oświetleniowych 

wymaga się stosowanie nie niższej mocy opraw 

• dla opraw drogowych nie mniej niż 28W 

• dla opraw parkowych i ozdobnych nie mniej niż 28W 

Oprawy powinny być o mocach z typoszeregu mocy opraw producenta bez stosowania 

funkcji stałego strumienia światła (constansflux). 

Zaprojektowane oprawy muszą osiągać wymagane parametry oświetleniowe przy nachyleniu 

0 stopni do jezdni. 

2.2.2. Dopuszczalne tolerancje dla projektowanych wartości parametrów oświetlenia 
 

Zamawiający wymaga, aby parametry oświetlenia były zgodne z PN-EN13201, co oznacza 

żeby nie były niższe od wymagań normy przy zastosowaniu współczynnika utrzymania 

wartości 0,8. Dopuszcza się zastosowanie maksimum 3 odmian mocy opraw. 

Warunkiem jest uzyskanie parametrów zgodnych z wymaganiami normy PN-EN13201. tj. nie 

mniejszych przy zastosowaniu wskaźnika utrzymania 0,8. System winien być projektowany 

na 15-20 lat eksploatacji. 

2.2.3. Właściwości funkcjonalne opraw oświetlenia ulicznego 
 

Oprawy oświetleniowe ze źródłami LED o następujących parametrach i własnościach: 

• oprawa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy 

malowany farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym lub zbliżonym 

• oprawa nie może posiadać górnej części obudowy w formie 

użebrowanego radiatora 
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• optyka dla źródeł światła w postaci soczewek dla każdej diody o 

jednakowych właściwościach rozsyłu ( nie dopuszcza się jednej soczewki 

dla zespolonej diody wielostrukturowej) 

• zespół optyki i źródeł światła chroniony szybą hartowaną o wytrzymałości 

IK08 

• szczelność oprawy w zakresie komory osprzętu i optyki minimum IP66 

• opraw musi posiadać dedykowany uchwyt regulacyjny kąta nachylenia dla 

montażu na wysięgniku do -20 stopni z krokiem max. 5 stopni. 

• barwa światła emitowana przez oprawę neutralna biała z tolerancją 3800 

do 4200 stopni K 

• wymagana trwałość źródeł światła min 80 000 godzin ze spadkiem max 

10% strumienia świetlnego. 

• Dla opraw parkowych nie mają zastosowania wymienione wyżej 

wymagania dotyczące konstrukcji.  

Oprawy parkowe powinny posiadać ograniczenie rozsyłu światła w górną półprzestrzeń, 

umożliwiać montaż bezpośrednio na słupach z zakończeniem średnicy max 69mm. IP66 lub 

więcej. 

Wymagania dla wszystkich opraw: 

• oprawa musi posiadać zasilacz wewnętrzny realizujący następujące 

funkcje: integralny system redukcji mocy oprawy z możliwością zmiany 

programu, realizowany zdalnie, bezprzewodowo z izolacją galwaniczną 

sterownika 

• zasilacz oprawy powinien posiadać również funkcje uniwersalne do 

ewentualnego zastosowania takie jak: funkcja utrzymania stałego 

strumienia światła, interfejs typu DALI 

• barwa światła emitowana przez oprawę neutralna biała z tolerancją 

3800do 4200 stopni K 

• wymagana trwałość źródeł światła min 80 000 godzin ze spadkiem max 

20% strumienia świetlnego. 
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• wszystkie oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie 

fotobiologicznym.  

• wszystkie oprawy oświetleniowe powinny posiadać deklarację 

producenta CE oraz certyfikat jednostki zewnętrznej ENEC 

• wszystkie oprawy wykonane w II klasie ochronności 

 

Sprawdzenie spełnienia wymagań przez oprawy zaproponowane przez Wykonawcę będzie 

odbywało się na podstawie złożonych dokumentów w postaci kart katalogowych, 

certyfikatów i deklaracji. 

2.2.4. Właściwości funkcjonalne sterowania pracą oświetlenia 
 
Sterowanie pracą oświetlenia będzie odbywać się bez zmian.  

2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe dla zadania – budowa 
nowych punktów oświetlenia ulicznego 

 

2.3.1. Ilość punktów świetlnych przewidzianych do dobudowy 
 

Dobudowa nowych punktów oświetleniowych planowana jest na 19 odcinkach, z których 16 

odcinków to wydłużenia istniejących obwodów oświetleniowych a trzy stanowiły będą 

odcinki z nowymi punktami rozliczeniowym PPE. 

Łącznie planuje się dobudowę 34 opraw oświetleniowych. Dla realizacji zadania konieczne 

będzie wybudowanie 34 słupów dla podwieszenia przewodów izolowanych oświetleniowych 

AsXSn 2x25mm2 o łącznej długości około 1530 mb. Oraz przewodów YAKY o łącznej długości 

ok.350 mb. 

Uproszczony plan rozmieszczenia opraw przedstawiony został w załączniku nr 1. Dobudowy 

nie mogą zwiększyć mocy systemu oświetleniowego więcej niż o 1,5 kW przy jednoczesnym 

spełnieniu wymagań normy przyjętych dla rozbudowywanego odcinka oświetlenia. 

Dla zachowania należytej estetyki wszystkie instalowane wysięgniki muszą posiadać ramiona 

o wymiarach zbliżonych do pozostałych funkcjonujących w systemie. 
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Dla opisanego zadania wykonawca musi uzyskać warunki przyłączenia na każdy z 19 

obiektów oraz wykonać stosowne z warunkami projekty, uzyskać ich uzgodnienie i 

dopuszczenie do rozpoczęcia prac oraz zgodnie z przyjętą formuła zamówienia wykonać 

zaprojektowane roboty. 

2.3.2. Właściwości doboru opraw oświetleniowych i słupów przewidzianych do 
dobudowy 
 

Planowane jest dobudowanie słupów betonowych przystosowanych do linii napowietrznych. 

Wysokość słupów i wymiary wysięgnika muszą zapewnić wyniesienie opraw na wysokość 

8,5m.  

Na osiedlu Cielętniki linia zasilania w kablowa – słupy metalowe wysokości 4,0m na 

fundamentach prefabrykowanych.  

Wymagania dla opraw tożsame z pkt. 2.2.2 PFU. 

Zastosowane rozwiązania muszą wypełniać warunki przyłączenia i być rozwiązaniami 

katalogowymi dopuszczonymi do stosowania na sieciach elektroenergetycznych a 

zastosowane materiały posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 

Konstrukcje nośne i oprawy muszą zapewniać osiągnięcie parametrów oświetlenia zgodnych 

z normą PN-EN132901. 

2.3.3. Dopuszczalne tolerancje dla projektowanych wartości parametrów oświetlenia 
 

Zgodnie z pkt. 2.2.3. PFU 

2.3.4. Właściwości funkcjonalne opraw oświetlenia ulicznego 
 

Zgodnie z pkt. 2.2.4. PFU. 

2.3.5. Właściwości funkcjonalne sterowania pracą oświetlenia 
 

Dobudowywane odcinki oświetlenia będą zasilane z istniejących obwodów i PPE. 
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Odcinek nowego oświetlenia ulicy Leśnej między Soborzycami a Cudkowem, Cielętniki 

Osiedle oraz Zaleszczyny, zasilany będzie z nowego przyłącza i PPE zlokalizowanego na słupie 

przyłączeniowym. Punkt PPE umieszczony w skrzynce napowietrznej – nasłupowej, 

dwukomorowej, przy czym w pierwszej komorze znajdować się musi zabezpieczenie 

przelicznikowe i licznik zużycia energii elektrycznej (oba elementy przystosowane do 

plombowania) a w drugiej komorze układ wykonawczy sterujący procesem załączania i 

wyłączania oświetlenia wykorzystujący zegar astronomiczny oraz stosowne zabezpieczenia 

obwodu i układu elektrycznego.  

2.4. Wymagania dotyczące planowanego zakresu robót, technologii robót, 
harmonogramu robót i ich odbioru 

 

Harmonogram robót i technologia prac określona będzie w warunkach modernizacji, których 

uzyskanie leży w obowiązku Wykonawcy. 

2.4.1. Zakres robót z podziałem na zadania 
 

Należy wyróżnić etap wykonania projektu i jego uzgodnienia oraz wykonania robót zgodnie z 

przyjętymi projektami. 

2.4.2. Sposób postępowania w zakresie prowadzenia robót na sieciach 
elektroenergetycznych TAURON S.A. i technologia 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych modernizacji 

oświetlenia, które określa sposób, technologie i wymagania dla prowadzenia robót jak i ich 

odbioru. 

Bezwzględnie na terenie działania obowiązują przepisy w zakresie bezpiecznej pracy na 

sieciach TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu TAURON Dystrybucja S.A. 

2.4.3. Harmonogram robót i odbioru robót 
 

Harmonogram prac podlega uzgodnieniu zarówno z Zamawiającym jak i operatorem OSD. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać dokumentacje projektową na 

planowany zakres prac dokonać jej uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. i Zamawiającym. 
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Zadania powinny być realizowane kolejno według ustalonego harmonogramu.  

Po zakończeniu robót danego zadania Wykonawca przedstawia przedmiot zadania do 

odbioru, na który składają się: protokoły pomiarów parametrów elektrycznych 

dopuszczających do eksploatacji, protokoły pomiaru parametrów oświetleniowych 

wytypowanego odcinka przez Zamawiającego z każdego PPE, komplet certyfikatów i aprobat 

technicznych, dokument gwarancyjny itp. 

Końcowy odbiór musi zostać uzupełniony o aktualizację dokumentacji inwentaryzacyjnej w 

systemie GIS według specyfiki posiadanej dokumentacji Zamawiającego według stanu po 

dobudowie nowych punktów. 

2.4.4. Wymagania dla etapu odbioru robót w zakresie dokumentacji powykonawczej 
 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi: 

• dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstałymi w 

trakcie prowadzonych prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru 

• uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie 

GIS i tabelarycznej 

• protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych, oświetleniowych, 

• karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp. 


