
Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego ZDP/3220/P/18/2020 

Strona 1 z 5 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest remont elektroenergetycznego przyłącza niskiego napięcia  NN-04kV 

do zasilania budynku ciągu garaży Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20                        

na odcinku od rozdzielnicy głównej budynku biurowo-garażowego do szafki kablowej w budynku 

garaży. Remont należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i rysunkiem E-1 projektu 

zagospodarowania terenu. 

2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W obszarze oddziaływania inwestycji znajdują się nieruchomości oznaczone jako działka nr 7/12 i 7/16 

obręb 4  miasto Kętrzyn. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3pkt. 20 ustawy „prawo 

budowlane” mieści się w granicy działki Zamawiającego.  

Inwestycja nie narusza przepisów  art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. ŚRODOWISKO 

Planowana linia energetyczna niskiego napięcia nie należy do inwestycji wpływających ujemnie na 

środowisko i jest zaliczana do  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie 

spowoduje pogorszenia warunków w zakresie ochrony środowiska tj. nie wywołuje zanieczyszczenia 

wody lub gleby, nie wywołuje promieniowania, nie przewiduje się emisji hałasu ponad dopuszczalne 

normy) oraz higieny i zdrowia użytkowników budynku oraz budynków sąsiednich. Nie występuje emisja 

mogąca pogorszyć znacząco stan środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz utylizacji i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Wykonawca jako „wytwórca odpadów” powstałych w wyniku realizacji robót jest 

obowiązany do zgodnego z prawem postępowania z wytworzonymi przez siebie odpadami. Powstałe 

podczas prac odpady należy przekazać do utylizacji dla odpowiedniego podmiotu zajmującego się ich 

przetwarzaniem (zakłady utylizacji) bądź autoryzowanym skupem ( skupy metali, tworzyw). 

4. BUDOWA LINII KABLOWEJ PRZYŁĄCZA 

Do zasilania tablicy rozdzielczej w budynku garażowym w części ZDP Zamawiający projektuje linię 

kablową  oznaczoną „eND”; kablem typu YAKY 4X25 mm² wyprowadzonym z istniejącej rozdzielnicy 

głównej RG w budynku biurowo-garażowym ZDP do szafki kablowej w budynku garaży.   

Trasę i szczegóły budowy przedstawia rysunek E-1 projektu zagospodarowania terenu                                              

– załącznik nr 1 opisu. 

5. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE BUDOWY LINII KABLOWYCH 

Linie kablowe należy wybudować zgodnie z normą, zachowując w szczególności wytyczne: 

- kabel układać na całej długości w osłonach rurowych Arot DVR w wykopie na głębokości 70 cm 

pod   powierzchnią ziemi, mierząc od górnej  krawędzi rury osłonowej a górną powierzchnią ziemi 

lub chodnika/ pojazdu; 
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- w miejscu skrzyżowania i w pobliżu innych instalacji, wykop należy wykonać zachowując 

szczególną ostrożność; 

- kabel układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej samej grubości         

a następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego, na którym należy ułożyć folię 

winidurową koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać resztą rodzimej ziemi, ubijając 

warstwami, co 20 cm „na mokro”; 

- wykonać odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i płyt betonowych do jej stanu 

sprzed wykonywania robót - w tym celu ułożyć warstwę odsączającą z pospółki grubości 15 cm 

po zagęszczeniu – Is=1,00 warstwy piasku stabilizowanego  cementem o Rm=1,5 MPa grubości 10 

cm po zagęszczeniu - Is=1,00, ułożenie zdemontowanych kostek brukowych na podsypce 

cementowo – piaskowej ( 1:4 ) grubości 4 cm wraz z jej przybiciem z zagęszczarką i wypełnieniem 

spoin piaskiem; 

- ewentualne odtworzenie terenów zielonych wykonać na 10 cm  warstwie humusu z wysianiem 

trawy, wałowaniem i pielęgnacją lub użyć trawnik z rolki; 

- kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu; 

- rury osłonowe należy układać  z 1%  spadkiem w jednym kierunku uszczelniając wewnętrzną 

krawędź rury pianą do kabli na głębokość min. 15 cm w głąb rury; 

- przy skrzyżowaniach z rurociągiem kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody projektowany kabel 

ochronić dodatkowa osłoną rurową typu Arot DVK 110, wloty uszczelniać pianą do kabli; 

- przy zbliżeniu z kablem oświetleniowym zachować odległość min 5 cm od zewnętrznych krawędzi 

kabli,  

- kabel układać co najmniej 50 cm od fundamentów budynków , pod przejściami i drogami ruchu 

kołowego kabel można układać w dodatkowych rurach ochronnych o średnicy odpowiednio 

większej od właściwej rury osłonowej kabla, 

- wprowadzenie kabla do złącza zasilającego wykonać w rurze osłonowej typu Arot DVR50,  

- rury ochronne układane w ziemi stosować typu Arot DVR50, wloty uszczelnić pianą do kabli,  

- kabel należy w miejscach charakterystycznych trwale oznaczyć. Oznaczniki powinny zawierać : 

▪ symbol i numer ewidencyjny linii, 

▪ oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 

▪ znak użytkownika kabla, 

▪ trasę kabla, 

▪ rok ułożenia. 

Kabel powinien posiadać na powłoce zewnętrznej cechę zawierającą: 

- nazwę producenta, 

- symbol kabla, 

- napięcie znamionowe,  

- przekrój żył, 

- rok produkcji 

- bieżące oznaczenie długości i numeru odcinka fabrykującego.  

Przed i po ułożeniu kabla Wykonawca przeprowadzi badanie przewidziane normami.  

 

UWAGA: Przy skrzyżowaniach z niezinwentaryzowanym a istniejącym uzbrojeniem terenu należy 

zachować odległość co najmniej: 

• 0,5 m od kabli telefonicznych, 

• 0,25m od kabli elektroenergetycznych SN 

• 0,8m od wodociągów i kanalizacji. 
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Przy zbliżeniach zachować odległość; 

• 0,8m od rurociągów wody , sanitarnych, ciepłociągów,  

• 0,5 m od fundamentów budynków i kabli telefonicznych. 

 

6. GRUPA KOSZTÓW I OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH 

 

L.P Podstawa 
wyceny 

Opis  J.m. Obmiar 

1. KNR 4-03W 
1008-0201-020 

Montaż przepustów rurowych o długości przepustu 
do 1 m, na ścianie. Średnica zewnętrzna rury 
winidurowej do 40 mm 

szt. 1 

2. KNR 5-08W 
0101-04-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe, układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
mechanicznie. Przykręcenie uchwytów do kołków 
plastikowych w podłożu z betonu 

m 10 

3. KNR 5-08W 
0110-04-040 

Rury winidurowe o średnicy do 47mm. układane n.t. 
na gotowych uchwytach 

m 10 

4. KNR 5-08 0813-
04-020 

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce 
polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 16 
mm2 

szt. 8 

5. KNR 5-08W 
0408-02-020 

Montaż elementów rozdzielnic (modułowych) – 
listwa przyłączeniowa (zaciskowa). 

szt. 2 

6. KNNR 5 0407-
040-020 

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 
przeciwporażeniowy 3 (4)- biegunowy 

szt. 1 

7. KSNR 1 0104-
01-090 

Roboty pomiarowe geodezyjne kpl. 1 

8. KNR 5-26 0502-
02-040 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 
elektroenergetycznych koparko-spycharką 0,15 m3. 
Szerokość dna rowu 0,6 m, głębokość do 0,8m. Grunt 
kategorii III i IV 

m 55 

9. KNR 2-01 W 
0705-0402-040 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli 
elektroenergetycznych. Szerokość dna rowu do  0,6 
m,  głębokość do 0,8 m. Grunt kategorii III i IV 

m 55 

10. KNR 5-26 0502-
02-040 

Ręczne kopanie rowów dla kabli . ADP.POZ. 
odkopanie gruntu przy budynku i złączu – wykop pod 
wprowadzenie rury 

m 3 

11. KNNR 6 0803-
020-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej na podsypce cementowo- piaskowej 
(nieniszczące rozebranie istniejącej nawierzchni z 
kostki betonowej gr. 6 cm) 

m² 16,10 

12. KNR 2-01 0125-
04-050 

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu 
z darnią) z przewozem taczkami. Grubość warstwy do 
15 cm. 

m² 1,2 

13. KNR 2-01 0701-
05-040 

Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i 
szerokości dna wykopu do 0,6 m. Grunt kategorii III 

m 45 

14. KNR 5-08 0614-
02-04 

Mechaniczne pogrążenie uziomów prętowych w 
gruncie kategorii III 

m 3 
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15. KNR 5-08 0608-
07-040 

Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w 
rowach kablowych 

m 8 

16. KNR 5-10 0301-
02-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,6 m 

m 95 

17. KNR 5-10 0303-
01-040 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 
mm w wykopie (rury osłonowe) 

m 95 

18. KNCK 1701 
1301-01-020 

Oznaczenie trasy kabla szt. 2 

19. KNR 5-10W 
0114-02-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m 
w rurach, pustkach lub kanałach zamkniętych 

m 105 

20. KNR 5-10 W 
0114-02-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m 
w rurach, pustkach lub kanałach zamkniętych. YAKY 
4x25 w budynku biurowo-garażowym ZDP 

m 10 

21. KNR 5-10W 
0301-02-040 

Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno 
rowu kablowego szerokości do 0,6 m   

m 95 

22. KNR 5-08W 
0808-05-020 

Uszczelnienie wylotu rur osłonowych szt. 4 

23. KNR 5-10W 
0601-02-020 

Zarobienie na sucho końca kabla energetycznego 
jednożyłowego na napięcie do 1 k V o przekroju żył 
do 50 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 1 

24. KNR 2-01 0704-
0202-040 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli  o głębokości do 
0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m w gruncie 
kategorii III 

m 61 

25. KNNR1 0408-
030-060 

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki 
kategorii I-II 

m³ 48,8 

26. KNR 2-01 0510-
01-050 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 5 cm 

m² 9 

27. KNR 5-08W 
0901-03-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. 
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu                               
3 -fazowego 

pomiar 1 

28. KNR 5-26 0510 -
05-020 

Wprowadzenie kabla do szafy szt. 1 

29. KNR 5-18 1603-
01-020 

Próby pomontażowe instalacji uziemiających. 
Badania uziomu ochronnego lub roboczego. Pomiar 
pierwszy 

szt. 1 

30. KNR 5-08W 
0902-011-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej 

pomiar 1 

31. KNR 4-03W 
1203-02-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia o 4 żyłach odcinek 1 

 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I  PRZEPIĘCIOWA 

Zamawiający wskazuje na zastosowanie ochrony przeciwpożarowej  podstawowej zgodnie z projektem 

budowlanym.  

Przed przekazaniem instalacji Wykonawca dokona pomiarów i stosownych badań: 

 - ciągłości przewodów; 

 - rezystancji izolacji przewodów i kabli; 

 - skuteczności ochrony przeciwpożarowej; 
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Prace należy wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-HD 60364. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 

Wykonawca po ułożeniu kabli rozplantuje nadmiar ziemi. Kable zostaną ułożone po wykonaniu 

makroniwelacji, a przed ułożeniem chodników i jezdni. Po ułożeniu kabli należy wykonać operat 

geodezyjny. W trakcie wykonania wykopów Wykonawca będzie stosować oznakowania 

 i zabezpieczenia BHP. 

Wykonawca roboty wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

elektrycznych oraz zgodnie z ST branży elektrycznej. 

 

Ponadto: 

- Wykonawca powierzy jednostce  wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy linii kablowej w 

terenie i inwentaryzację powykonawczą;  

- Wykonawca roboty ziemne  rozpocznie po zlokalizowaniu i wykryciu urządzeń uzbrojenia 

podziemnego przy pomocy lokalizatorów gdyż w terenie może znajdować się uzbrojenie 

niezinwentaryzowane i nie naniesione na planach; 

- do montażu Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia posiadające odpowiedni certyfikat lub 

świadectwo jakości i dopuszczenia do stosowania przez producenta; 

- wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, 

instrukcjami producentów; dokumentami DTR i przepisami opracowania typizacyjnymi, z wymaganą 

starannością i estetyką, oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i Ppoż.; 

- w celu realizacji robót Wykonawca zapewni nadzór specjalistów posiadających wymagane 

uprawnienia. 

 

Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji Wykonawca dokona wymaganych przepisami badań i 

prób. 

 

 

ZALECENIA: 

1. Wykonawca wydzieli, ogrodzi i oznakuje miejsca prac, zastosuje osłony stanowiskowe i umieści 

odpowiednie tablice ostrzegawcze.  

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zabezpieczy nadzorem osobowym wszystkie otwarte 

skrzynki /tablice/rozdzielnice złączy kablowych. 

 

 

Wgląd do projektu możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. 

 

Termin realizacji: 30.11.2020 r.  

  

Okres gwarancji : min. 24 m-ce 

 

Zaleca się aby Wykonawca w celu prawidłowej wyceny dokonał wizji lokalnej. 

 


