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Wszyscy zainteresowani 

       Nr sprawy PZDP.272.1.2016 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę 

dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na odcinku Białobrzegi – Sucha 

– Kamień”.  

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach jako Zamawiający, działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą informuje, iż 

wprowadza zmiany w treści SIWZ: 

 

 

I. Zamawiający w Załączniku 2F do SIWZ „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Elektryka”. 

 

1. Pkt 1.1. Przedmiot specyfikacji: 

 

Było: 

„Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową linii  kablowej n/n oświetlenia drogi gminnej w Spalonej gm. Kunice 

przy Kresowiaków Kombatantów”.  

 

Jest: 

„Przedmiotem specyfikacji technicznej jest  przebudowa  linii  kablowej  niskiego  napięcia 

oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego i projektowanego chodnika w ramach przebudowy 

drogi powiatowej na odcinku Białobrzegi – Sucha - Kamień” 

 

 

2. Pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 

Było: 

„Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

- projektem budowlanym, 

- specyfikacją ST  Wymagania ogólne, 

- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 
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- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym, 

- warunkami przyłączenia wydanymi przez ENERGIAPRO- oddział Legnica” 

 

 

Jest: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

- projektem budowlanym, 

- specyfikacją ST  Wymagania ogólne, 

- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym”. 

 

3. Pkt 2. Materiały: 

 

Było: 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego  

i warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji ST  

Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów 

krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. 

Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja  przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić 

kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem 

materiałów, albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały. 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z  jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie 

budowlanym, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 

- kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi ( miedzianymi)  

o izolacji i powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy 

stosować zgodnie z projektem budowlanym kable typu: YAKY o napięciu 1kV, 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, 

okrągłe, na napięcie 450/750V; PN-87/E-90056, 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 

terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką 

kielichową; ZN-96/TP S-018, 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką 

warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką 

sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi 

sieciami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016, 

- rury osłonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 

- szafki energetyczne wyposażone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 

(IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110  ( sterowanie  : 

zegar astronomiczny  CPA 4.0 prod.  Rabbit – Systemy sterowania oświetleniem 

ulicznym )  
- latarnie z oprawami ulicznymi sodowymi  OCP o mocy 70W na słupach o wys. 4m  

z fundamentami prefabrykowanymi ELMONTER Rzeszów, 

- do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 



- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na 

ułożonym w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996, 

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego 

PVC, barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli 

w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03, 

- trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 

- wazelina techniczna, 

- fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe, szafki energetyczne. Ogólne 

wymagania dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322, 

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325, 

 

Jest: 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego i warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji ST 

Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów 

krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. 

Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja  przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić 

kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem 

materiałów, albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały. 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z  jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie 

budowlanym, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 

- kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi( miedzianymi)  

o izolacji i powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy 

stosować zgodnie z projektem budowlanym kable typu: YAKY o napięciu 1kV, 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, 

okrągłe, na napięcie 450/750V; PN-87/E-90056, 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 

terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką 

kielichową; ZN-96/TP S-018, 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką 

warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką 

sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi 

sieciami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016, 

- rury osłonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 

- szafki energetyczne wyposażone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 

(IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110  

- latarnie z oprawami ulicznymi sodowymi  OCP o mocy 70W na słupach o wys. 4m  

z fundamentami prefabrykowanym, 

- do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na 

ułożonym w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996, 

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego 

PVC, barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli 

w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03, 

- trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 



- wazelina techniczna, 

- fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe, szafki energetyczne. Ogólne 

wymagania dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322, 

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325, 

 

 

   Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ jest integralną częścią SIWZ 

dla przedmiotowego postępowania i należy ją uwzględnić w przygotowaniu ofert. 

W/w zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik 2F – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Elektryka. 

 

 


