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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 
 mapy aktualne do celów projektowych wykonane przez uprawnionego geodetę, 
 wizja lokalna, 
 koncepcja architektoniczno-budowlana przedmiotowej inwestycji, 
 badania geotechniczne gruntu na terenie przedmiotowej inwestycji, 
 materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora, 
 polskie przepisy i normy, 
 wywiady branżowe, 
 warunki techniczne przebudowy i przyłączenia do sieci. 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych 
w projekcie należą niżej wymienione ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60) 
z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, 
z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 
poz. 627) z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229) 
z późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 

8. Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 
81 poz.473 z 1990r.) 

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

10. N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

11. P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  
Przeciwporażeniowa 

12. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. 

13. N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. 

14. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Miasto Wodzisław Śląski 
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ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski 
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: 
Biuro Inżyniersko – Konsultingowe Romuzga & Syn Marek Romuzga 
ul. Sznelowiec 29a,43-200 Pszczyna. 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia 
sieci elektroenergetycznych oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego w ramach 
zadania:  
„Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, bocznej ulicy Leszka  
w Wodzisławiu Śląskim (długość około 400 mb)” 

Zakresem opracowania jest: 
1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych wł. Tauron Dystrybucja S.A.: 
- zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych SN, 
- zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych nN, 
- przełożenie dwóch kabli elektroenergetycznych nN na nową trasę bez  
Przecinania, 
2. Rozbudowa istniejącego oświetlenia kablowego wł. UM Wodzisław Śląski: 
- zabezpieczenie istniejących kabli oświetleniowych, 
- przestawienie istniejącego punktu oświetleniowego poza kolizję z proj. 
zjazdem, 
- budowa nowego odcinka linii kablowej oświetleniowej, 
- budowa nowych punktów oświetleniowych. 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
W stanie istniejącym w pasie drogowym przeznaczonym do budowy ulicy 

bocznej Leszka zgodnie z uzyskanym wywiadem od Tauron Dystrybucja S.A. oraz 
przeprowadzoną wizją lokalną występują sieci kablowe średniego i niskiego 
napięcia, linia napowietrzna niskiego napięcia wykonana przewodami izolowanymi 
na słupach wirowanych oraz linia kablowa oświetlenia ulicznego na początkowym 
fragmencie projektowanej ulicy.  

 
4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej wł. Tauron Dystrybucja S.A. 

Z uwagi na skrzyżowania istniejącej sieci kablowej SN i nN z projektowanym 
układem drogowym projektuje się ich zabezpieczenie poprzez zastosowanie rur 

dwudzielnych typu  A160PS koloru czerwonego dla kabli SN oraz A110PS koloru 
niebieskiego dla kabli nN. Jednocześnie wzdłuż zabezpieczanych kabli pod 
jezdniami nierozbieralnymi przewidziano dodatkowe rury rezerwowe typu SRS160 
koloru czerwonego oraz SRS110 koloru niebieskiego. W dwóch przypadkach w km 
ok. 0+135 oraz 0+270 z uwagi na załamania kabli nN w projektowanych zjazdach 
zaprojektowano ich przełożenie na nową trasę bez przecinania (nowe trasy nie 
zostaną wydłużone w stosunku do istniejących). Nad zabezpieczanymi i 
przekładanymi kablami należy ułożyć taśmę oznaczeniową koloru czerwonego dla 
kabli SN i koloru niebieskiego dla kabli nN. 

Uwaga! Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy 
kontrolne w celu lokalizacji istniejących urządzeń. W przypadku stwierdzenia, iż w 
stanie istniejącym kable elektroenergetyczne posiadają rury ochronne w miejscach 
przewidzianych w niniejszym projekcie, zabezpieczeń takich nie należy wykonywać, 
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a jedynie wykonać ich wydłużenie do długości wskazanych na planie sytuacyjnym 
(jeśli konieczne) oraz ułożyć przepust rezerwowy tam gdzie jest ujęty. 

 
Całość zaprojektowanych robót zabezpieczeniowych pokazano na planie 

sytuacyjnym. 
 

4.2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
  
W części niniejszego opracowania związanego z rozbudową oświetlenia 
przewidziano przestawienie kolidującego punktu oświetleniowego z projektowanym 
zjazdem. Uwzględniono również zabezpieczenie istniejących linii kablowych 
oświetleniowych w miejscach skrzyżowań z projektowanym układem drogowym z 
zastosowaniem rur dzielonych typu A110PS koloru niebieskiego oraz 
zaprojektowano przepusty rezerwowe pod jezdnią nierozbieralną za pomocą rury 
typu SRS110 również koloru niebieskiego. 
Ze względu iż w stanie istniejącym oświetlenie występuje tylko na początkowym 
odcinku projektowanej ulicy tj. od ul. Leszka (głównej) do ostatnich garaży (przed 
zakrętem km 0+140) w zakresie niniejszego opracowania uwzględniono rozbudowę 
oświetlenia do końca projektowanej ul. bocznej Leszka.  
Zasilanie dodatkowych punktów oświetleniowych zaprojektowano z przestawianego 
słupa nr 9/II. Z uwagi iż budowane oświetlenie będzie przyłączone do już 
istniejącego nie przewiduje się uzyskiwania nowych warunków przyłączeniowych jak 
również szafy sterowniczej.  
Do budowy oświetlenia zastosowano: 
- kabel typu YAKXS 4x35mm

2
 0,6/1kV, 

- rury ochronne koloru niebieskiego typu A110PS, SRS110, DVK110, 
- słup stalowy cylindryczny cynkowany typu S-90C o wys. h=9m, 
- wysięgnik jednoramienny, stalowy cynkowany W=1m i 5°, 
- fundament prefabrykowany typu F150/200, 
- Oprawę ze źródłem światła typu Led 3500K Magnolia 72W II klasa izolacji z 
autonomiczną redukcją mocy i strumienia świetlnego, 
- złącze słupowe typu TB-1 z wkładką Bi-Wtz 4A, 
- Przewód YDYżo 3x2,5mm2, 
- mufa kablowa nN typu POLJ-01/4x10-35, 
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4 
- uziom pogrążany na końcu obwodu oświetleniowego R<30Ω, 
- taśma oznaczeniowa koloru niebieskiego. 
   
Lokalizację projektowanego oświetlenia pokazano na planie sytuacyjnym. 

 
4.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Projektuje się nowe oprawy oświetleniowe oraz nowe słupy stalowe wizualnie 
nawiązujące do istniejących.  
Funkcja projektowanego oświetlenia sprowadza się do zapewnienia odpowiedniej 
widoczności w rejonie skrzyżowań oraz  bezpieczeństwa korzystających z drogi 
osób. 
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4.4. Dane charakterystyczne projektowanej linii  

 Oświetlenie uliczne projektuje się jako kablowe. Ilości zabudowanych urządzeń 
przedstawia wykaz materiałów do zabudowy. 

 
4.5. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 

Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych robót opisano w punkcie 4.1 oraz 
4.2. 

 
4.6. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

Montaż słupów i masztów oświetleniowych  
 Transport i składowanie słupów i masztów oświetleniowych należy 

przeprowadzić wg zaleceń producenta.  
-  słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych, 
-  maszty należy zabudować na koszach zbrojeniowych, 
- śruby mocujące podstawę słupa do fundamentu nie mogą być przysypane ziemią, 
- słupy i maszty montować za pomocą dźwigu, 
- szczegółowe zasady montażu słupów i masztów oświetleniowych zawiera 

instrukcja opracowana przez producenta. 
 
Montaż wyposażenia elektrycznego słupów  
  Montaż opraw oświetleniowych, złącz kablowych-słupowych, uziemień oraz 
kabli powinien być realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych na napięcie do 
1 kV oraz instrukcją montażu tych urządzeń oraz zasadami obowiązującymi w 
elektryce w układzie TN-C. 
 
Montaż linii kablowych  
- kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku 
grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, 
a następnie   przykryć folią z tworzywa sztucznego grubości, co najmniej 0,5 mm i 
szerokości, co  najmniej 20 cm; zastosować folie koloru niebieskiego dla kabli nN 
- kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w 
miejscach charakterystycznych (skrzyżowania), 
- na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
 a) symbol i numer ewidencyjny linii 
 b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy 
 c) znak użytkownika kabla 

d) rok ułożenia kabla 
- kable układane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych 
punktów terenu powinny być oznakowane słupkami betonowymi umieszczonymi na 
powierzchni terenu, 
- głębokość ułożenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni  
kabla powinna wynosić, co najmniej 70 cm, 
- głębokość ułożenia kabli nN w przypadku skrzyżowania z rowem krytym mierzona  
od powierzchni terenu do górnej powierzchni kabla powinna wynosić, co najmniej  
50 cm, 
- kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wynoszącym 1 – 3% 
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długości wykopu, 
- przy wprowadzeniach kabli do przepustów kablowych, wprowadzeniach na słupy 
linii należy pozostawić zapasy o wielkości określonej normą. 
 
Zasady wykonywania przepustów kablowych 
- odcinki przepustów kablowych pod drogą projektowaną i zjazdami należy wykonać 
metodą przekopu otwartego  
- najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią drogi a górną częścią 
osłony kabla nie powinna być mniejsza niż 80cm, natomiast odległość między górną 
częścią osłony kabla a dolną powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić, 
co najmniej 20cm.  
- głębokość ułożenia przepustów kablowych powinna być taka, aby odległość 
mierzona od dna rowu odwadniającego do górnej powierzchni przepustu wynosiła, 
co najmniej  0,5 m, - najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią 
drogi a górną częścią osłony kabla nie powinna być mniejsza niż 80cm,  
- długość przepustu kablowego winna być taka, aby odległość pozioma mierzona od 
końca przepustu do krawędzi rowu odwadniającego wynosiła, co najmniej 0,5m, a w  
przypadku braku rowu odwadniającego 0,5 m mierzona od końca przepustu do 
krawędzi jezdni. Końce rur w ziemi zabezpieczyć dławicami czopowymi lub masą 
plastyczną na bazie kauczuku. 
- całość prac należy prowadzić w skoordynowaniu z robotami drogowymi oraz innych 
branż. 
 

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Słupy oświetleniowe zostały zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodne 
poruszanie się pieszych i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Zastosowano energooszczędne oprawy ledowe. 
Moc zainstalowana dobudowanego oświetlenia wynosi 504W. 
Przy założeniu standardowego czasu świecenia w ciągu roku (bez uwzględnienia 
redukcji mocy) 4024godz. Przewidywany pobór energii wyniesie 2028kWh. 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowane roboty nie oddziaływają niekorzystnie na środowisko. Po 
wykonaniu robót teren należy uporządkować. 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

  Nie dotyczy. 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

  Na końcu obwodu oświetleniowego, należy wykonać bezpośrednie uziemienie 
punktu neutralnego PEN, rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 
30. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zrealizowana jest poprzez „Szybkie 
wyłączenie zasilania” – układ sieci TN-C. 
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10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

10.1. Zasady ogólne 

Wszystkie Roboty objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych (stanowiących integralną 
część opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepisów 
związanych. 

 
10.2. Kolejność robót 

Przewiduje się kolejność wykonania następujących rodzajów robót: 
 niezbędne prace przygotowawcze,  
 przekopy kontrolne, 
 przełożenie i zabezpieczenie istniejących kabli, 
 demontaż i ponowny montaż punktu oświetleniowego, 
 zabudowa linii kablowych zasilających oświetleniowych, 
 zabudowa punktów oświetleniowych, 
 wykonanie uziemienia, 
 wykonanie odpowiednich prób i pomiarów, 
 prace wykończeniowe i porządkowe. 

 
10.3. Opis technologiczny robót 

Opis technologiczny robót, związanych z budową wszystkich elementów 
zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących 
część Projektu Wykonawczego. 

 
10.4. Organizacja robót i organizacja ruchu na czas budowy 

Szczegółowy podział Robót na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu 
w zależności od przyjętej technologii robót, możliwości technicznych i efektywności 
postępów prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikające z niego 
zajętości czasowe poszczególnych odcinków Wykonawca powinien uzgodnić z 
Inwestorem oraz z pozostałymi instytucjami których uzgodnień projekt wymaga (w 
tym z Policją). 

11. INFORMACJA BIOZ 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- prace na wysokości – montaż punktów oświetleniowych, 
- prace spawalnicze montażu uziemień, 
- wykonywanie prac ziemnych, 
- praca pod lub w pobliżu linii pod napięciem. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem prac udzielany przez kierownika  
  budowy i brygadzistę 
- szkolenie okresowe BHP 
zapoznanie z innymi wewnętrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy 

obowiązującymi w przedsiębiorstwach specjalistycznych 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: 
- hełmy ochronne 
- fartuchy, rękawice  
- wykonywanie prac na polecenie pisemne 
- inne środki bezpieczeństwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych 
  według instrukcji wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwach 
   specjalistycznych. 

12. OBLICZENIA TECHNICZNE 

12.1. Obliczenia techniczne oświetlenia  

Wyniki obliczeń technicznych przedstawiono na schemacie zasilania oświetlenia. 
 

12.2. Obliczenia fotometryczne oświetlenia 

Wyboru klas oświetleniowych dokonano w oparciu o Raport techniczny PKN-
CEN/TR 13201-1, natomiast określenie poziomów wymaganych parametrów 
oświetleniowych oraz ich obliczenia zrealizowano w oparciu o normy (odpowiednio) 
PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-3. Wymagane minimalne wartości parametrów 
oświetleniowych dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych przyjęte w oparciu o 
Normę PN-EN13201-2:2007:  

Do obliczeń fotometrycznych wykorzystano program komputerowy DIALux.  
 Sytuacja 

oświetleniowa 
Klasa 
oświetleniowa 

Średnia 
Luminancja 
Lśr  [cd/m2] 

Średnia natężenia 
oświetlenia Eśr [lx] 

Rónomierność 
Uo [Lmin/Lśr] 
Emin [lx] 

- oświetlenie drogi B1 ME5 0,5 - 0,35  
Słupy oświetleniowe rozmieszczono w taki sposób, aby zostały spełnione wszystkie 
wskazane wyżej wymagania minimalnych wartości parametrów oświetleniowych. 
Wykonawca może zastosować oprawy innego producenta o parametrach 
równoważnych bądź wyższych i wykona w tym celu obliczenia fotometryczne, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.  
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13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

- Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 
w terenie nieuzbrojonym prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty 
należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego 
uzbrojenia; 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  

- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

- Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne upraw. do prowadzenia robót. 
- Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy 

wykopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 
- Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram 

prowadzenia robót i uzgodni go z Tauron Dystrybucja S.A. oraz Inwestorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, bocznej ulicy Leszka  
w Wodzisławiu Śląskim (długość około 400 mb)” 

Opis techniczny do projektu wykonawczego – branża elektroenergetyczna 
 – zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego 

Biuro Inżyniersko – Konsultingowe Romuzga & Syn  - 23 -

 
14. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

14.1. Zestawienie materiałów do zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych 
wł. Tauron Dystrybucja S.A. 

LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILOŚĆ 
1. Przełożenie istniejących kabli nN na nową trasę bez przecinania: 

- YAKY 4x120mm
2
 

- YAKY 4x35mm
2
 

 
11m 
10m 

2. Osłony rurowe:  
- A160PS koloru czerwonego 
- SRS 160 koloru czerwonego 
- A160PS koloru niebieskiego 
- SRS 110 koloru niebieskiego 

 
63m 
63m 
146m 
83m 

3. Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych 
 - masa plastyczna na bazie kauczuku lub dławice czopowe 

 
wg. potrzeb 

4. Taśma oznaczeniowa: 
- koloru niebieskiego 
- koloru czerwonego 

 
wg. potrzeb 
wg. potrzeb 

 

14.2. Zestawienie materiałów do rozbudowy oświetlenia wł. UM Wodzisław 

LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILOŚĆ 
1. Punkt oświetlenia ulicznego z demontażu kompletnie wyposażony 

(demontaż + montaż) 
1 kpl. 

2. Punkt oświetlenia ulicznego o wyposażeniu: 
- słup stalowy cylindryczny ocynkowany typu S-90C,o wysokości 
h=9m,– 1 szt. 
- wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany o wysięgu w=1,0m i 
nachyleniu 5 – 1szt. 
- oprawa oświetleniowa typu Magnolia Led 72W – 1 szt. 
- fundament prefabrykowany typu F150/200 – 1szt. 
- złącze słupowe typu TB-1 z wkładką Bi-Wtz 4A – 1kpl. 
-  przewód YDYżo 3x2,5 do zasilenia oprawy 10m 

7 kpl. 

3. Kable nN: 
- YAKXS 4x35mm2 
- przełożenie istn. YAKY 4x35 na nową trasę  

 
298m 
1m 

4. Uziom pogrążany fi20mm/6m Rz≤30Ω 
Bednarka ocynkowaną typu FeZn 25x4mm 

1 kpl. 
298m 

5. Osłony rurowe koloru niebieskiego typu:  
- SRS110 
- DVK110 
- A110PS 

 
62m 
15m 
53m 

6. Mufa kablowa nN typu POLJ-01/4x10-35 1 kpl. 

7. Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych 
 - masa plastyczna na bazie kauczuku lub dławice czopowe 

 
wg potrzeb 

8. Pozostały niezbędny osprzęt potrzebny do prawidłowego wykonania 
oświetlenia 

wg potrzeb 
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9. Próby i pomiary 1 kpl. 
 
Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub 
deklarację zgodności z normami.  
Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe.  
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  
projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie 
urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy 
firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych 
urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

 

 
 
Kraków, marzec 2014 r. 

 
                Podpis projektanta 
 
 
 
 
…...................................................................... 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności 
do izby inżynierów budownictwa: 
 
1.1 mgr inż. Michał Żarnotal   Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07 
1.2 mgr inż. Michał Żarnotal   Zaświadczenie o przynależności do izby 
1.3 mgr inż. Wiesław Żołnowski  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2829/POOE/09 
1.4 mgr inż. Wiesław Żołnowski  Zaświadczenie o przynależności do izby 
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1.1 mgr inż. Michał Żarnotal   Uprawnienia budowlane nr: 
SLK/2013/POOE/07 
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2. Spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień: 
1. Pełnomocnictwo Inwestora nr OR-I.0052.00306.2013 z dnia 31.12.2013r. 
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2. Wywiad branżowy wydany przez Tauron Dystrybucja S.A. nr 

TDO11/DZD/AE/276/S14/012001/2014 z dnia 22.01.2014r.. 
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3. Uzgodnienie wydane przez UM Wodzisław Śląski nr IAG-IV.7011.00017.2013 
z dnia 10.03.2014r. 
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4. Warunki przyłączenia oświetlenia. 
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5. Uzgodnienie oświetlenia. 
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6. Uzgodnienie przebudowy i zabezpieczenia sieci. 
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