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2. Podstawa opracowania 
 

1. Zlecenie na wykonanie programu Funkcjonalno - Użytkowego przez Gminę Łask. 
2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja z 05.2020 
3. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 ustawy. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.  

5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z późn. zm.) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 

7. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym. 

 

3. Część opisowa 

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łask 
w ramach jednego zamówienia publicznego, poprzez zaprojektowanie i dobudowę efektywnych 
energetycznie opraw oświetleniowych  w technologii LED.  
 

 Zakres zadania .  
 

Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie następujących elementów 
systemu: 
- przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej. 
- pozyskanie aktualnych map i wykonanie pomiarów i badań. 
- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o  niewniesieniu sprzeciwu 
niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.  
- projekt budowlany, uzgodnienia i budowa systemu oświetlenia ulicznego we wskazanych 
lokalizacjach zgodnie z założeniami Zamawiającego.  
- budowa nowego oświetlenia LED na liniach wydzielonych kablowych, z wykorzystaniem 
słupów stalowych. 
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.  
- montaż opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy. 
- montaż systemu redukcji mocy. 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 
dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 

 
4.Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
4.1. Wymagania ogólne Zamawiającego 
 
Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem pozwolenia na 
budowę / zgłoszenia robót budowlanych. 
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 Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - 
dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 
wg art. Ustawy Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z późn. zm.) 

 Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.  
 Wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń.  
 Zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu. 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
 Odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie 

gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój 
koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

 Przestrzegania warunków prowadzenia robót na terenie gminy Łask 
 Projektowane oświetlenie powinno spełniać wymagania właściwych norm: PN-76/E-05125 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa PN EN 13 201    
,, Oświetlenie dróg” 

Przewiduje się wykorzystanie istniejących skrzynek sterujących SO w sytuacjach rozbudowy 
obwodów budowanych a zasilanych z miejsc już obecnych. W miejscach przedłużenia sieci 
oświetleniowych należy zastosować na ostatnim słupie obwodu istniejącego skrzynkę SO nową, 
a następnie wyprowadzić z niej nowy obwód oświetleniowy. Zaleca się zastosowanie opraw 
z zaproponowanych wyliczeń fotometrycznych, bądź równoważnych o tych samych parametrach. 
Przewody zasilające oprawy zastosować w podwójnej izolacji. Nowoprojektowane obwody 
oświetleniowe zaleca się poprowadzić liniami kablowymi (YKY) o żyłach miedzianych. Zaleca 
się stosowanie słupów stalowych mocowanych na fundamentach betonowych. Słupy powinny być 
cynkowane ogniowo. Jako zabezpieczenie opraw zastosować zabezpieczenia IZK. Długość i kąt 
nachylenia wysięgników określona jest w tabeli projektowej w programie Dialux.  
 

 

4.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 
UWAGA: Podane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości są ilościami przybliżonymi 
i nie są wiążące dla wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar 
robót w ramach opracowania dokumentacji projektowych.  

Drogi: klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie z zasadami „Warunków 
technicznych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 § 109. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót, oraz wykonania projektu zaleca się kierowanie 
dodatkowo:   

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  
 wynikami badan i pomiarów własnych, 
 wynikami opracowań własnych 
 treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego projektu, 

 

4.1.2. Strefy ochronne 

Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych.  
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4.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

4.2.1. Zasilanie w energie elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy 342 kVA  
o napięciu 230 V. 
 
 
4.2.2.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej :  

 
1) Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji 

administracyjnych dla dobudowy nowych punktów oświetleniowych według wskazań 
zamawiającego dla każdego ze wskazanych odcinków oddzielnie.  

2) Zaleca się wykorzystanie istniejących punktów zapalania.  
3) Dokumentacja winna być kompletna dla właściwości i celu jakiemu ma służyć.   
4) Zawartość opracowania: 

- część techniczna 
- część opisowa 
- warunki techniczne 
- plany sytuacyjne 
- mapy do celów projektowych 
- obliczenia spadków napięć i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- schematy ideowe 
- karty katalogowe 
- atesty i aprobaty techniczne 
- projekt wykonawczy 
- przedmiar Robót 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- Wszelkie dodatkowe opracowania wynikające z decyzji administracyjnych w toku 
postępowania projektowego.  

5.    Wymagania ogólne: 
Rozbudowa systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Gminę Łask 
dokumentacją programową, która ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazuje 
konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego.  

W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne 
posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno – użytkowe, jakich użyto 
w dokumentacji programowej do wykonania modernizacji z uwzględnieniem tolerancji 
podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiającego parametrów. W związku z 
powyższy Zamawiający przenosi wymagania równoważności dla projektowanych rozbudów 
oświetlenia ulicznego.  

Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania: 

1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji 
programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym 
gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone 
w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować: 

1) Strumień świetlny w wielkości identycznej jak w dokumentacji Zamawiającego 
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2) Pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.: 

- parametry drogi, stanowiska, 

- luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 

 (tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej), 

- podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia, 

- olśnienie [TI], 

- równomierność oświetlenia [Uo i Ul] 

- współczynnik oświetlenia otoczenia [SR]. 

3) Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do 
programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia 
wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego 
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników 
obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu, 
tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu 
(ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – 
położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla 
punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. Porównywane będą parametry średnie 
jak w punkcie. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania 
zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego 
uzyskiwanego w tożsamych warunkach. 

4) Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność 
charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych 
dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu 
oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są poniżej: 

a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego. 

b. Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5% niż w projekcie. 

c. Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 1% niż w programie. 

d. TI nie więcej niż 5 % niż w programie. 

e. SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości w programie. 

f. Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi 
posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika. 

Zastosowane produkty równoważne należy wykazać w kosztorysach ofertowych, które stanowią 
element oferty.  

 

Parametry techniczno- użytkowe, jakimi powinny się charakteryzować 
równoważne oprawy w technologii LED 
 

Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje 
zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych . 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ 

PARAMATERY KONSTRUKCYJNE 
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 Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na 
wybrany kolor z ogólnodostępnej palety 

 Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, 
uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się 
surowego materiału 

 Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 
 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań 

pochodzący z akredytowanego laboratorium 
 Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 
 Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 

Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 
 Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. 

Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium 
 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz 

pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt 
nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od 
-100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez 
konieczności zdejmowania oprawy 

 Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań 
pochodzący z akredytowanego laboratorium 

 Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany 
proszkowo na ten sam kolor 

 Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry 
zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

 Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi, za pomocą dwóch 
niezależnych zatrzasków.  

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 
 Masa oprawy TYP1;TYP2:<6,5; TYP3; TYP4; TYP5: <7,5kg  

 
PARAMATERY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie 
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz 

 Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV 
typu 2+3 dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności 
przeciwporażeniowej. Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść 
dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie połączeń w 
obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada 
także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

 Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej 
redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z 
ustalonym wcześniej harmonogramem 

 Bezprzewodowa komunikacja z oprawą poprzez standard Bluetooth 4.1. Możliwość 
zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności 
fizycznego dostępu do oprawy  

 Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 
TYP1; TY2: 32W; TYP3: 44W; TYP4: 68W; TYP5: 57W 
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PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
 Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń 

lutowanych 
 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający 

zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 
 Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne 

rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) 
 Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą 

płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED 
 Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz 

średniej mocy 
 Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 
 Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień 

oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek 
 Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne 

lamp i systemów lampowych” 
 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 

700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  
 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż 

określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 
 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   
 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej 
powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych 
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie 
zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, 
temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

 Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. 

Dialux, Relux) 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia - Plan rozbudowy oświetlenia 
na terenie Gminy Łask  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia 
dróg na terenie miasta i gminy, w ramach jednego zamówienia publicznego. 

Zakres zadania: 

Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie dobudowy oświetlenia dróg na 
terenie gminy Łask.  
-  wystąpienie o lokalizację celu publicznego dla rozbudowy systemu oświetlenia  
 -  wykonanie dokumentacji projektowych poszczególnych zadań  
 -  dokonanie wszelkich uzgodnień związanych z projektowanym oświetleniem  
 - wystąpienie o warunki przyłączeniowe do dystrybutora energii elektrycznej  
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 - ułożenie kabli zasilających oprawy oświetlenia ulicznego zgodnie z projektem 
 - montaż opraw oświetleniowych  
 - pomiary powykonawcze parametrów oświetleniowych, elektrycznych 
 
 
Wymagania ogólne Zamawiającego 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 
 zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - 

dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 
wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z późn. zm.) 

 Przewiduje się wykorzystanie istniejących skrzynek sterujących SO w sytuacjach rozbudowy 
obwodów budowanych a zasilanych z miejsc już obecnych. W miejscach przedłużenia sieci 
oświetleniowych należy zastosować na ostatnim słupie obwodu istniejącego skrzynkę SO 
nową, a następnie wyprowadzić z niej nowy obwód oświetleniowy. Zaleca się zastosowanie 
opraw z zaproponowanych wyliczeń fotometrycznych, bądź równoważnych o tych samych 
parametrach. Przewody zasilające oprawy zastosować w podwójnej izolacji. 
Nowoprojektowane obwody oświetleniowe zaleca się poprowadzić liniami kablowymi (YKY) 
o żyłach miedzianych. Zaleca się stosowanie słupów stalowych mocowanych na fundamentach 
betonowych. Słupy powinny być cynkowane ogniowo. Jako zabezpieczenie opraw zastosować 
zabezpieczenia IZK. Długość i kąt nachylenia wysięgników określona jest w tabeli projektowej 
w programie Dialux.  

 Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 
wykonywania robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych 
przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia 
stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób 
uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

 Wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń. 
 Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 
 Zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu. 
 Przestrzeganie warunków prowadzenia robót. 
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Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 
zakres robót budowlanych – Dobudowy oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Łask 

 
1. WYDRZYN - przedłużenie istniejącego oświetlenia (do posesji nr 22B - działka nr 44, obręb 

Wydrzyn) 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym, na odcinku mniej więcej 

130m, ok. 3 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia.   

 

 
 

 

 

 
 

 

nr_so 33-2246 
22B 
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2. WRONOWICE - dz. 301, 299 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym, na odcinku mniej więcej  
410 m, ok. 9 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia.  
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3. GORCZYN  - osiedle (posesja nr 86 - dz. 20/26 do nr 105 - dz. 14/3)  

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym, na odcinku mniej więcej  460 
m, ok. 10 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia. 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

nr_so 3-1999 

86 

105 
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4. STRYJE KSIĘŻE - uzupełnić brakujące oświetlenie przy drodze powiatowej nr 2321E 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym, na odcinku mniej więcej  215 
m (od wysokości działki nr 371/2 do działki nr 350). Brakujące oświetlenie uzupełnić ok. 4 oprawami LED 
o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia.  

 

 

 

nr_so 33-0793 
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5. ORCHÓW - na osiedlu dz. 432/2, 436/2,  439 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym na odcinku mniej więcej  800 
m, ok. 18 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr_so 3-1123 
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6. KOLONIA BILEW 

Projektowane oświetlenie wykonać na odcinku mniej więcej 1110 m, na istniejących słupach 
energetycznych, oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

nr_so 3-0141-1 
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7. ŁOPATKI - od działki nr 385/2  

Projektowane oświetlenie wykonać w pasie drogowym na słupach stalowych na odcinku mniej więcej  200 
m, ok. 4 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia. 
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8. ul. ŁĄKOWA W ŁASKU  

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym, na odcinku mniej więcej  
105m, ok. 3 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia. 

 

 

9. ul. BOHATERÓW WRZEŚNIA  W ŁASKU oraz OSTRÓW 
 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych w pasie drogowym, na odcinku mniej więcej  
460m, ok. 10 oprawami LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia. 
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10. uL.BOROWIKOWA i ul. SZKOLNA W ŁASKU  
 
Projektowane oświetlenie wykonać w pasie drogowym na odcinku ok. 330m. Na istniejących słupach 
energetycznych dowiesić 5 opraw LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia, a także 
dostawić 4 słupy stalowe z oprawami typu LED o mocy zapewniającej odpowiedni poziom oświetlenia.  
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

Opracował:  MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. J 
 
Część opisowa: 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  
obiektów: 
 
Projekt obejmuje: 
 
- projekt budowlany, uzgodnienia i budowa systemu oświetlenia ulicznego we wskazanych 
lokalizacjach zgodnie z założeniami Zamawiającego.  
- budowa nowego oświetlenia LED na linii wydzielonej kablowej, słupach stalowych.  
 
1.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Projekt obejmuje wykonanie dobudowy elementów oświetlenia drogowego wyszczególnionych w 
programie funkcjonalno-użytkowym na terenie miasta i gminy Łask. 
 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Zagrożenie stwarzać mogą roboty wykonywane w pobliżu linii napowietrznej niskiego napięcia. 
Podłączenie obwodu oświetleniowego na słupie istniejącej linii napowietrznej będzie 
wykonywane pod nadzorem użytkownika. Prace na liniach napowietrznych będą wykonywane w 
technologii prac pod napięciem (PPN). 
 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 
 
1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
* Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
* Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
* Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
* Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
* Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
* Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
* Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
* Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
* Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 
pylony, 
* Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
* Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
-3,0 m -dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
-5,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
-10,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
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-15,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 
*Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
*Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m, 
*Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 
 
2) robót budowlanych, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
 
*Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
*Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
 
3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
 
*Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
*Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne 
z użyciem izotopów; 
 
4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 
 
*Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 
m -dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
*Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni. 30,0 
m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
*Budowa i remont: -linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), -sieci trakcyjnej i linii 
zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, -linii i urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, -sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego, 
*Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego; 
 
5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
 
*Roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
*Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
*Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
*Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 
 
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
 
*Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
*Niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
*Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi; 
 
7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
 
8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
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9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 
 
*Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
*Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 
obiektów; 
 
10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
 
Spośród wyszczególnionych wyżej prac wykonywane będą: 
Prace wykonywanie prac w pobliżu linii napowietrznej niskiego napięcia i związanych z 
przyłączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Ze względu na montaż. opraw na 
wysokości powyżej 5 m oraz wykonywanie prac w pobliżu linii elektroenergetycznej opracowanie 
planu „bioz” jest wymagane. 
 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Zatrudnieni pracownicy powinni mieć aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP, PPN 
wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do robót należy 
przeprowadzić instruktaż, który pracownicy powinni potwierdzić pisemnie. 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
Miejsce prowadzonych robót powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Roboty przy podłączaniu obwodu oświetleniowego do istniejącej sieci należy wykonywać pod 
nadzorem użytkownika – ZE. 
Wniosek: 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003. Nr.120.poz.1126.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (Dz. U. 
z 2019 poz.1186 z późn. zm. ) plan „bioz” jest wymagany. 

 

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznei Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące robót projektowych i budowlanych oświetlenia drogowego na terenie 
miasta i gminy Łask.  

Zakres robót objętych STWiOR: 

1. Dobudowa opraw oświetleniowych 
2. Projekt budowlano-wykonawczy  

Kod CPV: 

71000000-8 

45316110-9 
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Określenia podstawowe 

a. Słup oświetleniowy 

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

b. Wysięgnik 

- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

c.  Oprawa oświetleniowa 

- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną, 

d.  Szafa oświetleniowa 

- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

e.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00” Wymagania ogólne” 

Materiały 

Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych 
w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 
spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków kabli w kręgach, 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 
ułożone poziomo,  

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

Przewód kabelkowy 

Przewód do zasilania opraw oświetleniowych składa się z żyły, izolacji i powłoki ochronnej. Żyły 
powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm² , izolacja przewodu oraz powłoki ochronne 
powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód YDYp 2x2,5 mm2 750 V. Miejsce 
składowania przewodu powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy uniknąć przechowywania przewodów w 
izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -5°C. 

Źródła światła i oprawy 

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania. 

Należy stosować oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji. 
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Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C 
i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych  
z PN-86/O-79100 [19]. 

Farby nawierzchniowe 

Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę. 

Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wymagania dotyczące wykonania robót: 

Montaż wysięgników 

Wysięgniki montować na słupach stojących za pomocą dźwigu i samochodu z balkonem. Część 
pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego i po nastawieniu w pionie unieruchomić go śrubami znajdującymi się 
w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika po obciążeniu go oprawą bądź ciężarem równym ciężarowi 
oprawy. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod katem 90° z tolerancją ±2° do osi jezdni lub stycznej osi 
w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 
płaszczyzny oświetlanej jezdni.  

Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. (dokonanie 
zapłonu źródła światła) 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów do słupów i wysięgników. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po uprzednim 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiarów ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 
mogą być gorsze od podanych w dokumentacji projektowej. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy TNS) impedancję pętli zwarciowych 
dla stwierdzenia skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej 

Demontaż elementów instalacji oświetleniowej 
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  a. Demontaż instalacji oświetleniowej (oprawy, wysięgniki) należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, OST i SST oraz zaleceniami użytkownika tej linii. Wykonawca ma obowiązek wykonać tak 
demontażu elementów instalacji oświetleniowej, aby elementy te nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 

 b. Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca. 

W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie bądź zniszczenie. 

8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO 

Przedmiot instrukcji  

Przedmiotem niniejszej instrukcji są ogólne zasady dotyczące prowadzenia prawidłowej 
eksploatacji  urządzeń  oświetlenia  zewnętrznego,  w  sposób  mający  na  celu  zapewnienie 
jednego z warunków bezpiecznego poruszania się pojazdów mechanicznych oraz bezpieczeństwa 
osób i mienia. 

Opracowanie dotyczy urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na terenie gminy Janikowo. 

Zakres instrukcji  

Postanowienia  instrukcji  mają  zastosowanie  przy  prowadzeniu  eksploatacji  urządzeń 
oświetlenia zewnętrznego.  

Przeznaczenie instrukcji  

Niniejsza  instrukcja  przeznaczona  jest  dla  osób  zatrudnionych  na  stanowiskach  dozoru i  
eksploatacji,  organizujących  i  wykonujących  prace  ruchowe  oraz  eksploatacyjne  przy 
urządzeniach oświetlenia zewnętrznego. Instrukcja została tak przygotowana, aby można ją było 
wdrożyć bezpośrednio do stosowania. Celem  instrukcji  jest  sprecyzowanie  jednolitych  form  i  
zakresu  czynności  eksploatacyjnych,  umożliwiające  zapewnienie  odpowiednich  parametrów  
funkcjonowania  urządzeń oświetlenia zewnętrznego.  

Definicje  

Obiekt  oświetleniowy  -  jest  to  zespół  linii  oświetleniowych,  które  są  zasilane  z jednej szafki 
oświetleniowej.  

Zasilająca linia oświetleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, która została wyprowadzona  z  
punktu  zasilającego  tę  linię  do   rozdzielnicy   oświetleniowej, łącznie z rozdzielnicą 
oświetleniową.  

Linia oświetleniowa - jest to elektroenergetyczna linia napowietrzna lub kablowa ze wszystkimi 
elementami, które służą do zasilania źródeł  światła, wraz z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi 
dla opraw oświetleniowych, wraz z tymi oprawami.  

Wspólna linia elektroenergetyczno - oświetleniowa - jest to linia napowietrzna lub kablowa, 
służąca dla zasilania odbiorców i urządzeń  oświetlenia drogowego.  

  

Wydzielona linia oświetleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, służąca wy-łącznie do zasilania 
urządzeń oświetlenia drogowego.  
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Latarnia oświetleniowa - jest to konstrukcja wsporcza wraz z zamocowanymi na niej oprawami 
oświetleniowymi.  

Punkt świetlny - jest to oprawa oświetleniowa wraz ze źródłem światła. Punkt świetlny nie 
obejmuje sobą konstrukcji wsporczej (nośnej).  

Grupy przyłączeniowe - grupy podmiotów przyłączanych do sieci w podziale na:   

 a)  grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu 
znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy  przyłączeniowej większej od 40 kW lub 
prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A,  

 b) grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu 
znamionowym nie większym niż 1 kV oraz mocy  przyłączeniowej nie większej  niż  40  kW  i  
prądzie  znamionowym  zabezpieczenia  przedlicznikowego  w torze prądowym nie większym 
 niż 63 A,  

 c)  grupa VI - podmioty przyłączane do sieci na czas określony,  niezależnie od napięcia 
znamionowego sieci.  

Operator  systemu  rozdzielczego  -  przedsiębiorstwo  energetyczne  posiadające koncesję na 
przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na  określonym w koncesji obszarze kraju, za 
pomocą sieci rozdzielczej.  

Pracownicy  upoważnieni  -  pracownicy,  którzy  w  ramach  swoich  obowiązków służbowych 
lub na podstawie polecenia służbowego  wykonują określone prace.  

Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadający sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie 
eksploatacji danego rodzaju urządzeń i  instalacji energetycznych, potwierdzone 
świadectwem kwalifikacyjnym.  

Przegląd urządzeń elektroenergetycznych - prace planowe z zakresu utrzymania obiektów, 
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, mające  na celu utrzymanie ich we właściwym 
stanie technicznym, obejmujące:  

 1) oględziny, sprawdzenia, próby i pomiary,  

 2) naprawy i prace konserwacyjne,  

 3) wymiany lub uzupełnienia.  

Stacja elektroenergetyczna - zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdzielania energii 
elektrycznej, znajdujących się we wspólnym  pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo 
umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych, wraz  z urządzeniami pomocniczymi.  

Świadectwo kwalifikacyjne - jest to świadectwo wydane przez komisję kwalifikacyjną powołaną 
przez prezesa URE, stwierdzające spełnienie  przez daną osobę odpowiednich wymagań 
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru  lub  eksploatacji,  w  ustalonym  
 zakresie:  obsługi,  konserwacji,  napraw, kontrolno - pomiarowym, montażu dla 
określonych rodzajów urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych.  

Zespół  pracowników  -  jest  to  grupa  pracowników,  w  skład  której  wchodzą  co najmniej 
dwie osoby wykonujące pracę.  
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Zespół pracowników kwalifikowanych - jest to grupa pracowników, w której co najmniej połowa, 
lecz nie mniej niż dwie osoby, posiada  ważne świadectwo kwalfikacyjne dla osób 
zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.  

9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem przedmiotu zamówienia 

1) Ustawa Prawo energetyczne - Dz. U. z 2020 r poz. 833  

2)  Ustawa Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z późn. zm. 

3)  Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.  

4)  Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

5)  Norma PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

6)  Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe  

7)  Projekt normy PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych  

8)  Zalecenia Dotyczące Oświetlenia Dróg i Ulic - wydanie Polskiego Komitetu 
Oświetleniowego nr 1/97  

9)  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4.12.1991r. w sprawie własności i roszczeń  

10)  Zarządzenie nr 14 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 2.06.1986r. w sprawie za-sad  
przygotowania  i  realizacji  zaciemnienia  i  wygaszania  oświetlenia  w  miastach, wsiach, 
zakładach pracy i środkach transportu  

11)  Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce  

12)  Instrukcja  eksploatacji  elektroenergetycznych  linii  kablowych  (opracowanie  
PTPiREE)  

13)  Instrukcja  eksploatacji  elektroenergetycznych  linii  napowietrznych  z  przewodami 
gołymi oraz izolowanymi (opracowanie PTPiREE)  

14)  Ramowa  instrukcja  eksploatacji  stacji  elektroenergetycznych  stacji  
transformatorowych SN/nN (opracowanie PTPiREE)  

15)  Instrukcja badań odbiorczych oraz przyjmowania urządzeń elektroenergetycznych do 
eksploatacji (opracowanie PTPiREE)  

16)  Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obiektów elektroenergetycznych (opracowanie 
PTPiREE)  

17)  Instrukcja - Oddziaływanie obiektów elektroenergetycznych na środowiska (opraco-
wanie PTPiREE)  

18)  Instrukcja  PPN  przy  urządzeniach  elektroenergetycznych  do  1  kV  (opracowanie  
PTPiREE)  

WYMAGANIA 

Wymagania zdrowotne i psychologiczne  
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Pracownicy kierowani do czynności ruchowych oraz prac eksploatacyjnych powinni po-siadać 
ważne zaświadczenie lekarskie i dodatkowe badania np. w zakresie prac na wysokości.  

 Wymagania kwalifikacyjne  

Kierujący zespołem, członek zespołu (monter) - pracownik posiadający świadectwo 
kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku eksploatacji oraz dodatkowe uprawnienia w zakresie np. prowadzenia pojazdów 
 samochodowych, obsługi podnośników, obsługi sprężarek itp.  

Poleceniodawca - pracownik posiadający świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  na stanowisku dozoru oraz  
upoważnienie  do  wydawania  poleceń  na  wykonywanie  prac,  nadane  przez kierownika zakładu.  

Koordynujący - pracownik posiadający świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na  stanowisku dozoru.  
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