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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Zakres opracowania  

Tematem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy (PBW) Remontu i Rozbudowy 

Oświetlenia Terenu Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHIE w 

Puławach przy Ul. Lubelskiej 2” – działka Nr 1423/78 obręb 1 Miasto Puławy, jednostka 

ewidencyjna: 061401_1 Puławy,  

Zakres opracowania obejmuje: 

1. Rewitalizację konstrukcji stalowej słupów, wymiana tabliczek oświetleniowych, kabli 

zasilających oprawę, wymiana pokryw wnęk słupowych, wymiana opraw parkowych - dotyczy 

istniejących słupów oświetlenia terenu 

2. Rewitalizacja oraz przebudowa (przeniesienie) trzech istniejących słupów oświetleniowych 

stalowych wraz z ułożeniem nowych odcinków zasilania kablowego, montażem muf kablowych. 

3. Montaż jednego nowego słupa stalowego h=4m parkowego z prefabrykowanym 

fundamentem i oprawą LED. 

4. Demontaż trzech słupów żelbetonowych wraz z oprawami, tabliczkami bezpiecznikowymi i 

oprzewodowaniem. 

5. Montaż trzech nowych słupów stalowych h=6m w miejscu starych słupów żelbetonowych 

6. Montaż nowych opraw oświetleniowych (naświetlaczy LED) wraz z instalacją zasilająco- 

sterującą. 

7. Ułożenie dwu odcinków kablowych z istniejącej tablicy oświetlenia terenu stacji 

transformatorowej do istn, słupów żelbetonowych, ułożenie odcinków kablowych do nowych i 

przenoszonych słupów parkowych. 

2.2 Podstawa opracowania 

1.  Zlecenie inwestora 

2.  Dokumenty części prawnej 

3.  Normy i przepisy związane z projektem: PN-76/E-05125, PN-EN 13 201-2 

4.  Minimalne Wojskowe Wymagania organizacyjno użytkowe dla zadania inwestycyjnego pt. „REMONT 
I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU OŚRODKA DIAGNOSTYKI I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ 
BIOLOGICZNYCH WIHIE W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 2”; 

5.  Program Inwestycji – j.w. 

6.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002) wraz z późniejszymi 
zmianami; 

8.  Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w wojsku - Sygn. Kwat. Bud. 117/97; 

9.  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); 

10.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z dnia 22 
czerwca 2010 r.); 
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11.  PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; 

12.  PN-IEC 60364-5-523 Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów; 

13.  PN-HD 60364-5-52:2011P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

14.  PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

15.  PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

16.  PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

17.  PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie 

18.  PN-HD 60364-4-41:2017-09E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

19.  PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy 
na zewnątrz 

20.  SEP-N 003 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 

2.3 Charakterystyka ogólna – stan istniejący 

Obiekt wraz z przyłączami znajduje się w całości na terenie wewnętrznym OiZZB WIHiE w 

Puławach. Teren jest objęty całodobowa ochroną, prowadzoną przez agencje ochrony obiektu. 

Teren i budynki kompleksu posiadają stały monitoring oraz kontrole dostępu na elementach 

wejściowych (bramy, furtki); 

Obiekt wyposażony jest w istniejące słupy oświetlenia typu parkowego metalowe – 4m. Słupy 

wyposażone w oprawy z lampami sodowymi i rtęciowymi 70, 125, 150 W. 

Oprawy oświetleniowe, z uwagi na długi okres eksploatacji są zużyte technologicznie. Nie 

zapewniają w związku z tym właściwego natężenia oświetlenia na ciągach pieszo jezdnych na 

terenie ośrodka, co obniża poziom bezpieczeństwa ośrodka z powodu niedoświetlenia 

wrażliwych strategicznych powierzchni Zakładu. Oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła 

wymagają wymiany na nowe. 

Istniejące słupy oświetlenia drogowego wykazują znaczne zużycie techniczne i wymagają 

demontażu. 

Istniejące linie kablowe wymagają kontroli i częściowej przebudowy w celu uporządkowania 

systemu i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa instalacji. 

Oświetlenie na elewacji budynku – wymaga remontu i przebudowy. 

2.3.1 Rewitalizacja słupów 

Wszystkie istniejące słupy parkowe nie przeznaczone do demontażu należy wyczyścić i 

pomalować farbami półmatowymi ftalowymi, lub chlorokauczukowymi. Założono kolor zielony 

RAL 6029 - kolor uzgodnić ustalić z Użytkownikiem na etapie prac budowlanych. Miejsca 

skorodowane, ewentualne ubytki, uzupełnić szpachlą do metalu i przed malowaniem końcowym 

pomalować podkładowymi farbami gruntującymi. Istniejące tabliczki słupowe (bezpiecznikowe) 

zdemontować w ich miejsce zamontować nowe tabliczki słupowe np.: IZK 4-01 z wkładkami 
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bezpiecznikowymi D01 4 A. Zdemontować istniejące uszkodzone pokrywy wnęk słupowych, w 

ich miejsce zamontować nowe. Zdemontować również przewody zasilające lampy. W ich miejsce 

zamontować kable YKY 2x2,5 m2 1kV. Zastosowane lampy LED posiadają II klasę izolacji i nie 

wymagają przewodu ochronnego. 

Istniejące oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła zdemontować i przekazać Inwestorowi 

(lub w uzgodnieniu z Inwestorem do utylizacji). W porozumieniu z Inwestorem, PBW zakłada 

montaż nowych opraw typu LED. Zastosowano oprawy oświetlenia zewnętrznego typu LED 35W 

4750lm 4000K SP10KV ZL ∅60 + uchwyt redukcyjny ∅48/∅60 do montażu na istniejących 

słupach, klasa ochronności II. 

Dodatkowo należy wykonać badania rezystancji izolacji istniejących linii kablowych oświetlenia 

terenu (YAKY 4x25), wyczyścić końcówki kabli, sprawdzić zamknięcia (drzwiczki, osłony) 

tabliczek bezpiecznikowych słupowych. Na słupach zamontować tabliczki numeracyjne – zgodnie 

z planem zagospodarowania. 

2.3.2 Przebudowa słupów parkowych 

Słupy oznaczone na planie sytuacyjnym jako Sp4, Sp5 i Sp6 należy odkopać i przestawić na 

nowe miejsca zgodnie z planem. Przeprowadzić ich rewitalizację zgodnie z opisem jak wyżej. 

Słupy należy posadowić na nowych fundamentach typu F-75. 

Kabel przy słupie Sp5 (lokalizacja pierwotna) należy zmufować, stosując np.; mufy kablowe 

przelotowe 0,6/1 kV do 4-ro żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu ZRMZ-25/JLP-CX4 25 

(KA,D). W miejscu nowej lokalizacji słupa zastosować mufę kablową j.w wprowadzając istniejący 

kabel – jeden odcinek bezpośrednio drugi poprzez projektowany YAKY 0,6/1kV / NAYY-O/J, 

4x25 o długości ok. 2 m. 

Słupy nr Sp5 i Sp6 zasilić z najbliższych słupów wg planu sytuacyjnego. 

2.3.3 Montaż nowego słupa parkowego 

Słup oznaczony na planie sytuacyjnym jako Sp16n należy posadowić zgodnie z planem 

sytuacyjnym. Słup stalowy parkowy h=4m z prefabrykowanym fundamentem F-100. Zasilenie 

słupa SP16n należy wykonać z istniejącego słupa Sp9 kablem YAKY 0,6/1kV / NAYY-O/J 4x25 

wychodząc z zacisków istniejącego słupa Sp9.  

2.3.4 Demontaż słupów żelbetowych 

Demontażowi podlegają trzy słupy żelbetowe typu WZ-9 oznaczonych na planie sytuacyjnym 

Su1,2,3. W ich miejsce projektuje się nowe słupy stalowe okrągłe h=6m z fundamentem F-100. 

Istniejące tabliczki słupowe (bezpiecznikowe) zdemontować, a w nowych słupach zamontować 

nowe tabliczki słupowe np.: IZK 4-01 z wkładkami bezpiecznikowymi D01 4 A. 

Dla słupów Su1 i Su2 zamontować wysięgnik 2 ramienny 900 ∅60. 

Na słupie Su3 zamontować wysięgnik 2 ramienny 1800 ∅60. 

We wnętrzach słupów zamontować kable YKY 2x2,5 m2 1kV dla zasilania opraw. Zastosowane 

lampy LED posiadają II klasę izolacji i nie wymagają przewodu ochronnego. 
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Istniejące oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła oraz słupy i inne elementy 

wyposażenia z demontażu przekazać Inwestorowi (lub w uzgodnieniu z Inwestorem do utylizacji). 

PBW zakłada montaż nowych opraw typu LED. Zastosowano oprawy oświetlenia zewnętrznego 

uliczne LED 35W 8100lm 4000K II kl. izol. SP10KV ZL ∅60. 

Dodatkowo należy wykonać badania rezystancji izolacji istniejących linii kablowych oświetlenia 

terenu (YAKY 4x25), wyczyścić końcówki kabli. Na słupach zamontować tabliczki numeracyjne – 

zgodnie z planem zagospodarowania. 

2.3.5 Montaż naświetlaczy LED na elewacjach 

Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym 

zamontować na budynkach „A”,”B”,”C”,”D” oprawy oświetleniowe LED 35W 4750lm 4000K 

SP10KV ZL ∅60 + uchwyt ∅60 do montażu naściennego (4 mocowania). Oprawy analogiczne jak 

oprawy mocowane na słupach parkowych. 

Projektowane obwody opraw na elewacjach zasilić przewodami YDYżo3x2,5 mm2 – 750 V z 

istniejących instalacji oświetleniowych na budynkach za pomocą dodatkowej skrzynki zasilająco 

sterowniczej – wg rysunków E-3, E-4. 

2.3.6 Sterowanie oświetlenia 

Do sterowania obwodów oświetlenie terenu na słupach parkowych i ulicznych stalowych 

wykorzystuje się istniejącą aparaturę sterowniczą bez zmian. 

Dla dodatkowych naświetlaczy LED-owych na budynkach wykorzystane zostaną istniejące 

łącznik sterowania / część naświetlaczy wyposażyć dodatkowo w czujniki ruchu lub wyłączniki do 

załączania niezależnego - szczegóły uzgodnić z Użytkownikiem na etapie wykonania robót 

budowlanych. 

2.3.7 Prowadzenie kabli ziemnych 

Roboty ziemne wykonywane ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

Kable układać na głębokości min 0,7 m. Kabel na warstwie piasku grubości 10 cm przykryty 

warstwą piasku tej samej grubości i zabezpieczony na trasie w ziemi folią koloru niebieskiego. 

Kable w słupach zabezpieczyć przed zamakaniem. Przy słupach zostawić zapasy eksploatacyjne 

po 0,5 m z każdej strony. Trasa kabla i miejsce ustawienia słupów powinny być wytyczone przez 

służbę geodezyjną, która po ułożeniu kabli winna zinwentaryzować i podać ścisłe domiary do 

stałych punktów w terenie. Przejścia pod drogami utwardzonymi wykonać metodą przepychu w 

rurze ochronnej SRS 110.  

Przy skrzyżowaniach oraz zbliżeniach do innych urządzeń podziemnych kable oświetleniowe 

zabezpieczyć rurami DVK/R – zgodnie z Normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami energetycznymi 

istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH  

Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm kg 84,24 
2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,07 
3. Czujnik ruchu natynkowy 140st. IP65 szt 5,00 
4. farba olejna nawierzchniowa dm3 11,46 
5. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 92,40 
6. Fundament do słupów F-75/200 szt 4,00 
7. Fundament żelb. F100 szt 3,00 
8. Kable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25  mm2 m 228,80 
9. kołki kotwiące szt. 56,00 
10. kołki rozporowe plastykowe szt. 437,50 
11. końcówki kablowe szt. 50,00 
12. odgałęźniki bryzgoszczelne szt. 14,28 
13. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 33,00 
14. Oprawa LED 35W 4750lm 4000K II kl. izol. SP10KV ZL uchwyt fi 60 szt 30,00 
15. Oprawa uliczna LED 65W 8100lm 4000K II kl. izol. SP10KV ZL 

uchwyt fi60 
szt 

6,00 
16. Osłona rurowa giętka do kabli DVK 50mm m 156,00 
17. Osprzęt do słupów oświetleniowych, tabliczka słupowa 1-bezp. (LZ-

35) 5p. 
szt 

17,00 
18. Osprzęt do słupów oświetleniowych, tabliczka słupowa 2-bezp. (LZ-

35) 5 p. 
szt 

3,00 
19. Piasek naturalny kopany m3 4,01 
20. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5  mm2 m 216,32 
21. redukcja średnicy masztu do opraw parkowych fi48/fi60 szt 16,00 
22. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 2,62 
23. ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA OŚWIETLENIA szt. 1,00 
24. Rura instalacyjna gładka RB 20mm m 202,80 
25. Słup stal.ocynk.okrągły, prosty, h=6m szt 3,00 
26. Słup stalowy ocynkowany, okrągły, prosty bez wysiegników, 

koncówka fi 60, h=4m 
szt 

1,00 
27. słupki oznaczeniowe typu SO szt. 7,30 
28. taśma izolacyjna m2 7,56 
29. Uchwyt montażowy dla oprawy mocowanej na elewacji, 4 

mocowania 
szt 

14,00 
30. Uchwyty montażowy przewodu - UM 16 szt 409,50 
31. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 10,00 
32. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,65 
33. Wysięgnik rur.2-ram. 180 st. fi60 szt 1,00 
34. Wysięgnik rur.2-ram. 90 st. fi60 szt 2,00 
35. Zestaw montażowy ZRMZ 35 kpl 4,00 
36. Złączka kompensacyjan do rur ZCL 21 szt 79,95 
37. złączki kablowe typu Z szt. 16,00 
38. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 0,18 
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5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

• Rewitalizacja słupów parkowych i demontaż żelbetonowych 

• Montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych 

• Przebudowa (przestawienie słupów istniejących) 

• Ułożeniem nowych odcinków zasilania kablowego, montaż muf kablowych 

• Montaż nowych opraw oświetleniowych (naświetlaczy LED) wraz z instalacją zasilająco- 

sterującą 

Kolejność realizacji: 

• Wytyczenie geodezyjne linii kablowych, lokalizacja słupów, 

• Rewitalizacja słupów parkowych i demontaż istniejących słupów żelbetonowych, 

• Montaż nowych słupów stalowych 

• Ułożenie kabli n.n. wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

• Ustawienie przenoszonych słupów oświetleniowych, 

• Montaż opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych  

• Prace pomiarowo-rozruchowe, zgłoszenie do odbioru linii kablowych  

Zgodnie z Dz. U. Nr 151, poz. 1256 
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, 
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)  
 
Na zakres prac w/g niniejszego PBW nie jest wymagany PLAN BIOZ. 

5.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Istniejące urządzenia podziemne: 

5.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych  

W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejące uzbrojenie 

podziemne. Miejsca skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy rozkopywać 

ręcznie. Wykopy na całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą.  

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

stłuczeniem; 

skaleczeniem; 

porażeniem prądem 

elektrycznym; 

poparzeniem; 

upadkiem; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 









Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2018-03-06!roku!przez:

Pan!Tomasz!Robert!Kope$!o!numerze!ewidencyjnym!LUB/IE/0067/11

adres!zamieszkania!ul.!Kubusia!Puchatka!1,!21-003!Jakubowice!Koni%skie

jest!cz"onkiem!Lubelskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada!wymagane

ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2018-04-01!do!2019-03-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Wojciech!Szewczyk,!Przewodnicz'cy!Rady!Lubelskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s'

równowa#ne!pod!wzgl&dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor&cznymi.)

*!!Weryfikacj&!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi$!za!pomoc'!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj'c!si&!z!biurem!w"a ciwej!Okr&gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.
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hager hager hagerhager hager

hager

Zestawienie danych z projektu

Blok Opis Ilość

hager Rozdzielnica vector outdoor IP65, 1x10 modułów, przetłoczenia metryczne, UV stabil, 

IP65,10mod., VE110PN
1 szt.

hager

Stycznik 230V,2Z/25A, 2Z/25A/230V, ESC225 1 szt.

hager

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC,

B10/0,03 AC, ADC910D
1 szt.

hager

Zegar astronomiczny, 1P/16A, 2mod., cyfrowy, astro., EE180 1 szt.

hagerhager

Łącznik przyciskowy 16A,1Z,z zieloną lampką sygnaliz.230V AC, 1Z 16A + LED, SVN413 1 szt.


