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dot.: rozbudowy istniejące-i zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Stefanowo.

,,oŚwietlenie Uliczne i Drogowe'' Sp. Z o'o' określa tec
ww' instalacj i oŚwietleniowej, zasilonej ze stacj i transformatorowej
l. Na słupie nr II/5, IV8 i IIl1 1 zamontować oprawy uli

na rozbudowę

lub PMMA lub szybą, w II klasie ochronności, posiadaj
ochrony IP 66 dla całej oprawy.

2' Montowane oprawy wyposażyć w źrodła światła posi
trwałość Ż0oń dla czasu nie krótszego ntŻ 2
dla mocy 100W i 150W,
znamionową skuteczność świetlną nie
105 LmlW dla lamp o mocy 100W, 90
współczynnik zachowania strumieniąś
94oń dlamocy 150W, 89oń dla

3. Zastosować wysięgniki stalowe oc
zasl!ąącymi linii nN.
W wysięgnikach do zasilania

, z kloszem
korpus oraz

PC.UV
stopień

W, 26000 godzin

o mocy 150W.

rue mnlęJSZy nlz:

aw nad przewodamr

2x2,5mmz 45Ol75Oy.4.

5.

6.

7.

w zasto
c tzoInstalowane oprawy

montowanymi na prze
Szafkę oświetleniową
OPERATOR SA
osłonowej
W celu zasi
w obudowie z
typu AS.
pomi
m

2x25
po
E

)

il złączami bezpiecznIkowymi

IIl1 szafki pomiarowej ENERGA-
prowadzonym w karbowanej rurze

I należy zamontowaó szafkę oświetleniową
zalnego, wyposazoną w zęgar astronomiczny

y wyjściowe z zabezpieczeniami typu Do2, układ
przed|tcznlkowym typu Do2, przystosowaną do

konstrukcji słupa wyprowadzic przewodem typu AsXSn
prod' Arot l połączyć z istniejącym przewodem

10.

11.

12.
13.

14.

oświet l. 1

Inwestor e obi y opŁatą zryczałtowaną Za ptzyłączenie, zgodnie z ,,Taryfą
dla energii znej" iącąw ENERGA-OPERATOR SA oddział w Kaliszu.
UtrzymaÓu ilania typu TN-C.
Instalowana tura, osprzęt' przewody i kable winny posiadaó atesty dopuszcza1ące
do zastosowan terenię kraju'
Zastosować systbm ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami
Wykonane oŚwietlenie winno spełniaÓ obowiązujące przepisy oIaZ normy.
Prace winna wykonywaó osoba mająca odpowiednie uprawnienia do
w zakręsie elektrycznym.

15. Całość prac łącznie z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą należy
kosztem i staraniem.

i przepisami.

prowadzenia robót

wykonaÓ własnym



16' Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania
miejsca pracy.

I7. o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków na|eŻy powiadomić Spółkę
z 14 dniovłym wyprzedzeniem.

określony w załączonych warunkach technicznych sposób zas1lania za|<łada wniesienie
w postaci aportu Tzeczowego, wybudowanych urządzen na rzęcz ,,oświetlenie Uliczne
i Drogowe" 

'p.z 
o.o. w zamianza objęcie udziałów w Spółce.

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od daty wydaniaprzez Spółkę

technicznych warunkó w zasilania.

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

Spółka uzyskała zgodę od ENERGA-OPERATOR SA na montaż 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, za|ączając kompletną dokumentacj ę powykonawczą.

opracowana dokumentacja wykonawcza podlega sprawdzeniu przez pracownika Spółki

,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp, z o.o. w Kaliszu przed rozpoczęciem robót.
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Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081 004

REGON:250680024
Kapitał zakładowy : 48'627.000 zł

NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank PeKaO S.A. I O/Kalisz 74 1240 29461'l'l'l 0000 2873 3740

Prezes Zaządu: Gzegoz Nawrocki


