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dot.: budowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Radoszewice.

,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' Sp. z o.o. określa techniczne warunki na budowę
ww. instalacji oświetleniowej, która zasilona zostanie ze stacji transformatorowej rt 70567.
1. Zaprojektowaó napowietrzną linię oświetleniową, podwieszoną na konstrukcjach wsporczych

ENERGA-OPERATOR SA., na obwodzie nr I i II.
2. Projektowaną linię wykonaó przewodem izolowanym typu AsXSn o przekroju zgodnym

z obliczęniarni, lecz nie mniej sz ym ttŻ 2x25mm' '

3. Zaprojektowaó oprawy uliczne, sodowe, z kloszem PC-UV lub PMMA, w II klasie ochrorurości,
posiadające aluminiowy korpus oraz stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy.

4. Projektowane oprawy wyposazyó w źrodła światła z podvłyższoną skutecznoŚcią świetlną,
posiadające współczynnik LSF dla 20000 godzin nie mniejszy niż 95Yo otaz współczynnik
LLMF dla 20000 godzinnie mniejszy niŻ87Yo.

5. Zaprojektowaó wysięgniki stalowe ocynkowane, umozliwiające montaŻ opraw nad przewodami
zasilającymi linii nN.

6. W wysięgnikach do zasilania opraw zastosować przewody typu YDY 2x2,5mm2 45an5av.
7. Instalowane oprawy zabezpieczyó izolowanymi gniazdamilzłączarrti bezpiecznlkowymi

montowanymi na przew o dzie linii napowietrznej.
8. W celu zasilenia projektowanej linii, na słupie stacyjnym należy zaprojektowaó szafkę

pomiarowo-sterującą w obudowie z twotzywa sztucznego termoutwardzalnego' wyposażoną
w zegar astronomiczny typu PSO-02PD, dwa obwody wyjściowe z zabezpieczeniami typu
Do2, układ pomiarowy l-fazowy z zabezpiecŻeniem przedlicznlkowym typu Doz,
przystosowaną do montazu zamka typu Master-Key. obwody oświetleniowe (wyjściowe)
po konstrukcji stacji wyprowadziÓ w rurze osłonowej BE prod. Arot, bezpośrednio przewodami
montowanymi na linii (bez cięcia).

9. Projektowaną szafkę oświetleniową zasilić z projektowanej na konstrukcji stacji
transformatorowej szafki pomiarowej ENERGA-OPERATOR SA przewodem typu AsXSn
Zx}5mmz,prowadzonym w karbowanej rurze osłonowej odpońej na piomieniowanie UV.

10. Inwestor za przyłączenie zostanie obciązony opŁatą zryczałtowaną zgodnie z ,,Taryfą
dla energii elektrycznej'' obowiązuj ącąw ENERGA-OPERATOR SA oddziałw Kaliszu.

II. Zaprojektowaó układ zasilania typu TN-C.
12. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadaó atesĘ dopuszcząące

do zastosow ania na terenie kraju.
13. Zastosowaó system ochrony od porazeń zgodny z obowiązrąącymi normami i przepisami.
14. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy otaznormy.
15. Przed rozpoczęctem prac projektowych, naleŻy koncepcję przyjętych rozwiązan uzgodnió

z pracownikiem Spółki.
16. Prace winna wykony"waÓ osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót

w zakresie elektrycznym.
I7. Całość prac łącznie z dokumentacją techniczno-prawną naIeŻy wykonać własnym kosztem

i staraniem.



18. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenla l przygotowania
miejsca pracy przez konserwatora sieci.

19. o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków naleŻy powiadomić Spółkę
z 14 dniowym wyprzedzenrem.

okreŚlony w załączonych warunkach technicznych sposób zas1lanta zakłada wniesienie
w postaci apońu Tzeczowego, wybudowanych urządzen na rzecz ,,oświetlenie Uliczne
i Drogowe" sp.z o.o. w zamian za objęcie udziałow w Spółce.

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od daty wydanla przez Spółkę
technicznych warunkó w zas1lanta.

Waznośó warunków ustala się na okres 2lat od daty wystawienia.

Spółka uryskała zgod'ę od ENERGA-OPERATOR SA na montzż urządzeń oŚwietleniowych
na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących ich własnością.
Ponieważ powyższa zgoda wymaga zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-
Operator SA, Inwestor wykonane roboty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru
technicznego do Spółki' załączając kompletną dokumentacj ę powykonawczą.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.) podlega sprawdzeniu przez pracownika
Spółki ,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed dokonaniem zgłoszenia
rozpoczęcia robót budowlanych / wystąpieniem o ponvolenie na budowę.
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