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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Nr Nazwa opracowania Branża

TOM I drogowa

TOM II sanitarna

TOM III PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ sanitarna

TOM IV PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C sanitarna

TOM V PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO elektryczna

TOM VI elektryczna

TOM VII elektryczna

TOM VIII elektryczna

TOM IX

ZAŁ. 1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU drogowa

ZAŁ. 2

ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH W PŁOCKU

PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ WŁ. UM PŁOCK

PRZEBUDOWA SYSTEMU GAZ – ALARM WŁ. PKN 
ORLEN S.A.

DEMONTAŻ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA 
SKRZYŻOWANIU ŁUKASIEWICZA – DŁUGA

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI 
TELETECHNICZNEJ

telekomunika
cyjna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

drogowa, 
sanitarna, 

elektryczna, 
telekomunika

cyjna
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PROJEKT WYKONAWCZY. OPIS TECHNICZNY.

I. OPIS TECHNICZNY
 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  PROJEKT  WYKONAWCZY przebudowy  sieci
elektroenergetycznej  własności  Urzędu  Miasta  Płocka  dotyczący  zamierzenia  budowlanego  pn.
„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”.

 1.2 Podstawa opracowania

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg
w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, a Michałem Rej, ul. Koszarowa 8a/45, 23-200 Kraśnik.

 1.3 Materiały wyjściowe

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

• dokumentacja geotechniczna,

• mapa do celów projektowych,

• obowiązujące normy i przepisy,

• literatura fachowa,

• inwentaryzacja w terenie,

• projekt drogowy.

 1.4 Podstawowe przepisy i normatywy

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z dnia  2  marca  1999  roku
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie,

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

• Normy:

• PN- EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej
1 kV do 45 kV włącznie

• N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie
i budowa.

 1.5 Cel opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  przebudowa  i  zabezpieczenie  istniejących  sieci
elektroenergetycznych własności Urzędu Miasta Płocka kolidujących z rozbudowywanym układem
drogowym ulicy Łukasiewicza w Płocku.

 1.6 Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:

• lokalizację sieci kablowej poprzez wykonanie przekopów kontrolnych,

• przełożenie kolidujących odcinków istniejących kabli nN i SN w trasy bezkolizyjne poprzez
wykonanie wstawek kablowych,

• wykonanie pomiarów wyładowań niezupełnych linii kablowych SN.

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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 2 OPIS PRZEBUDOWY

 2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym odcinku występują doziemne linie kablowe niskiego i średniego napięcia
będące na majątku Urzędu Miasta Płocka. Zinwentaryzowano dwie linie kablowe:

• linia niskiego napięcia, sterownicza – typu YKSY 10x4mm²,

• linia średniego napięcia 6kV – typu 3x XRUHKXS+Pb 1x70/25mm².

Obie linie kablowe prowadzone są we wspólnym rowie kablowym w relacji: Zakład PKN Orlen
S.A. - Stadion Wisły Płock, rozdzielnia OPR-O11.

 2.2 Opis stanu projektowanego

W  związku  ze  zmianą  układu  drogowego  ul.  Łukasiewicza  występują  kolizje  z  kablami
energetycznymi średniego i niskiego napięcia. Kolizyjne odcinki istniejących linii kablowych nN i SN
należy przebudować wykonując wstawki kablowe w trasach niekolidujących z planowaną budową
i zagospodarowaniem terenu. Mufy kablowe lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1m od skrajni
drogi. Projektowane odcinki kabli nN i SN ułożyć w rowie kablowym, zgodnie z planem trasy linii
kablowej pokazanej na planie sytuacyjnym. Linię średniego napięcia układać na głębokości 1 m, linię
niskiego napięcia na głębokości 0,7 m, na 10 cm podsypce piaskowej, stosując kable fabrycznie
nowe (nieużywane) i nie starsze na dzień odbioru niż 12 miesięcy od daty produkcji. Kable w rowach
układać faliście, stosując zapas 1-3 %, w odległości co 10 m należy założyć oznaczniki kablowe. Tak
ułożony kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi rodzimej. Rowy
kablowe zasypać ziemią, ubijając ją warstwami co 20 cm. Wszelkie skrzyżowania oraz w miejscach
ponadnormatywnych  zbliżeń  nowo  układanych  kabli  z istniejącymi  i projektowanymi  sieciami
uzbrojenia  terenu oraz  przy układaniu  projektowanych  kabli  pod ulicami  i wjazdami  na posesje,
należy wykonać w rurach ochronnych.  Przed zasypaniem końcowym kabli  należy zgłosić roboty
zanikowe do odbioru służb energetycznych Urzędu Miasta Płocka.

Opis przebudowy sieci kablowych przedstawiono w poniższej tabeli.

OZN. URZĄDZENIE TYP RELACJA OPIS PRZEBUDOWY / ZABEZPIECZENIA

1
Linia kablowa

SN 6kV

3x
(XRUHKXS+
Pb 1x70/25)

Zakład PKN
ORLEN S.A. -
stadion Wisły

Płock, rozdzielnia
OPR-O11

Istniejący  kabel  odkopać  ręcznie  z  zachowaniem
szczególnej ostrożności i  w miejscu zaznaczonym na
planie  sytuacyjnym  wykonać  wstawkę  w  istniejący
kabel. W tym celu projektuje się ułożyć linię kablową 3x
XRUHKXS  1x70/25  na  odc.  około  849m.  Miejsce
wykonania  muf  oznaczyć  elektromagnetycznym
oznacznikiem  oraz  zinwentaryzować  geodezyjnie
i nanieść na dokumentacji  powykonawczej.  Kolidujący
odcinek kabla zdemontować.

2
Linia kablowa

sterownicza nN
YKSY 10x4

Zakład PKN
ORLEN S.A. -
stadion Wisły

Płock, rozdzielnia
OPR-O11

Istniejący  kabel  odkopać  ręcznie  z  zachowaniem
szczególnej ostrożności i  w miejscu zaznaczonym na
planie  sytuacyjnym  wykonać  wstawkę  w  istniejący
kabel.  W tym celu  projektuje  się  ułożyć  kabel  YKSY
10x4  na  odc.  około  849m.  Miejsce  wykonania  muf
zinwentaryzować  geodezyjnie  i nanieść  na
dokumentacji  powykonawczej.  Kolidujący  odcinek
kabla zdemontować.

Przebudowę  obu  kabli  wykonywać  pod  nadzorem  właściciela  uzgadniając  harmonogram
wyłączeń linii.

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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 2.2.1 Wymagania ogólne

Prace należy prowadzić ręcznie z uwagi na gęste uzbrojenie podziemne terenu. Kable układać
zgodnie z N-SEP E-004. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą i projektowaną infrastrukturą
techniczną oraz w miejscach przejścia pod przebudowywanymi drogami i zjazdami kabel osłaniać
rurami RHDPE 110 gładkościennymi ze złączką kielichową koloru niebieskiego (kable nN) i RHDPE
160 koloru czerwonego (kable SN).  W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym nowe
odcinki kabli osłaniać rurami HDPE 110 (koloru niebieskiego) lub HDPE 160 (koloru czerwonego)
dwuściennymi o gładkiej ściance wewnętrznej i karbowanej ściance zewnętrznej odpowiednio dla
kabli nN i SN. Nowe kable zabezpieczane pod projektowanymi drogami układać min. na głębokości
1m,  pod  chodnikami  oraz  w  terenach  zielonych  –  na  głębokości  0,7m  (na  10cm  podsypce
piaskowej). Kable w rowach układać faliście, stosując zapas 1-3%, w odległościach co 10 m należy
założyć oznaczniki kablowe. Tak ułożone kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie
15  cm  warstwą  ziemi.  Na  warstwie  ziemi  ułożyć  folię  czerwonego  (kable  SN).  Rowy  kablowe
zasypać ziemią, ubijając ją warstwami co 20 cm. Przed zasypaniem końcowym kabli należy zgłosić
roboty zanikowe do odbioru do służb energetycznych Gestora.

 2.2.2 Wymagania dla przebudowy i pomiary kabli SN

Dla kabli  i  muf  SN po wykonaniu przebudowy wykonać pomiary wyładowań niezupełnych.
Włączenie  przebudowanych  urządzeń  do  ruchu  może  być  zrealizowane  tylko  po  stwierdzeniu
pozytywnych wyników pomiarów.

 2.2.3 Harmonogram prac

Przy  wykonywaniu  prac  związanych  z  przebudową  i  zabezpieczeniem  istniejących  linii
kablowych SN i  nN istotnym zagadnieniem jest  zminimalizowanie  czasu wyłączeń.  Przebudowa
odcinka danej linii kablowej ze względu na zminimalizowanie czasu wyłączenia musi być wykonana
jednorazowo  jako  komplet  bez  dzielenia  na  etapy.  Przebudowę  bądź  zabezpieczenie
poszczególnych odcinków sieci elektroenergetycznej należy wykonywać zgodnie z harmonogramem
robót drogowych, uzgadniając wcześniej z termin wejścia na roboty z generalnym wykonawcą.

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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II. UWAGI I ZALECENIA
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym zamiar

rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio
zabezpieczyć  i  oznakować.  Roboty budowlane można wykonywać jedynie pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia tego typu robót.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed wprowadzeniem uzgodnić
z autorem projektu. Zastosowane materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne nie
niższe od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie.

Przed  rozpoczęciem  prac,  wykonawca  powinien  dokładnie  zapoznać  się  z  uwagami
i zaleceniami opinii z narady koordynacyjnej, warunkami przebudowy oraz projektami branżowymi.
Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi wymogi
BHP.

Prace  w  pobliżu  czynnej  sieci  energetycznej,  gazowej,  wodnej,  telekomunikacyjnej  oraz
pozostałego  uzbrojenia  podziemnego  prowadzić  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności
z zachowaniem przepisów BHP, norm i sztuki budowlanej. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych
sprzętem  mechanicznym  bez  nadzoru  w  odległości  mniejszej  niż  2  m  od  zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla. Prace ziemne należy prowadzić tak aby nie naruszać ustrojów słupów
linii napowietrznych. W przypadku ewentualnych uszkodzeń Wykonawca winien dokonać naprawy
na własny koszt w sposób uzgodniony z Gestorem sieci.

Po ułożeniu kabli  Wykonawca winien wykonać pomiary i sporządzić  stosowny protokół.  Po
zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Wykonawca  winien  uwzględnić  możliwość  występowania  na  obszarze  objętym  inwestycją
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu (w tym kabli energetycznych) lub też niezgodność
tras w terenie z trasami naniesionymi na mapie do celów projektowych. W przypadku odkrycia na
etapie  budowy  w  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  kabla,  nie  przewidzianego  projektem  do
przebudowy,  Wykonawca  winien  odkopać  kabel  na  dłuższym  odcinku  celem  jego  identyfikacji
i uzgodnić na roboczo z Gestorem warunki jego przebudowy lub zabezpieczenia (ew. demontażu
jeżeli kabel jest nieczynny), poinformować Projektanta oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację
geodezyjną kabla.

Nie dopuszcza się sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn
i urządzeń  budowlanych  bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub  w
odległości  liczonej  w poziomie  od skrajnych  przewodów,  mniejszej  niż:10  m dla  linii  o  napięciu
znamionowym  15  kV  oraz  30  m.  dla  linii  o  napięciu  znamionowym  110  kV  zgodnie  z
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych”

Roboty  wykonywać  zgodnie  z  normą  N  SEP-E-004:2014  stosując  materiały  zgodne
z wytycznymi i standardami Gestora sieci.

Jeżeli w opisie przedmiotowego zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie
nazw  produktów  (materiałów)  należy  przez  to  rozumieć  możliwość  zastosowania  materiałów
"równoważnych"  ,  tzn.  o  podobnych  parametrach  techniczno  -  jakościowych,  czyli  nie  gorszych
(zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity z
2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z poźń. zm). Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych,  jest on zobowiązany wskazać w swojej
ofercie,  że  oferowane  przez  niego  roboty  budowlane  (użyte  materiały)  spełniają  wymagania
określone w projekcie. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Sporządził:

mgr inż. Andrzej Sobaś

Kraków, lipiec 2017 r.

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
• Rys. E-0.0: Plan sytuacyjny

• Rys. E-1.1: Plan sytuacyjny

• Rys. E-1.2: Plan sytuacyjny

• Rys. E-2.0: Schemat przebudowy kabli

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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Rys. E-0.0: Plan orientacyjny

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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- n.5 - zjazdy, jezdnie manewrowe - kolor szary
nawierzchnia z kostki betonowej

- n.1 - droga (ul. Łukasiewicza, Batalionów Chłopskich),

- n.6 - ścieżka rowerowa

- n.7 - chodnik - kolor czerwony

- n.9 - zieleniec

drogi poprzeczne, zjazdy publiczne

nawierzchnia z kostki betonowej

nawierzchnia z mieszanki asfaltowej

nawierzchnia z betonu asfaltowego

- n.3 - wyspy kanalizujące i warunowego wjazdu,

nawierzchnia z kostki granitowej

- n.2 - zatoki autobusowe
nawierzchnia z betonu cementowego

pierścień ronda - kolor szary

- n.4 - parking - kolor szary
nawierzchnia z kostki betonowej 
miejsca postojowe wydzielone kolorem czarnym

- proj. naw. z płytek wskaźnikowych

- n.8 - bezpiecznik - kolor szary

nawierzchnia z kostki betonowej

- proj. skarpa

- proj. krawężnik obniżony

- proj. krawężnik

- proj. obrzeże

- proj. skarpa umocniona

- proj. wiata przystankowa

- proj. studnia wodościekowa

307.86 - istn. studnia wodościekowa

LEGENDA:

- proj. krawędź drogi

- proj. ogrodzenie U-12a

- proj. ogrodzenie do przebudowy (rozbiórka)

- proj. ogrodzenie do przebudowy (nowa lok.)

- proj. renowacja kanalizacji (bezwykopowo)

- demontaże

LEGENDA sieci elektryczne i teletechniczne:

- proj. rury ochronne

- proj. kable oświetleniowe

- proj. szafy oświetleniowe SOT

- proj. latarnie oświetlenia ulicznego i parkowego- proj. latarnie oświetlenia ulicznego i parkowego

- proj. słupy sygnalizacyjne

- proj. kanalizacja dla sygnalizacji świetlnej

- proj. studnia kablowa dla sygnalizacji świetlnej

- proj. kable systemu GAZ-ALARM

- proj. rury ochronne

- urządzenia systemu GAZ-ALARM

t - proj. kanalizacja teletechniczna

- proj. studnia teletechniczna

- proj. linie kablowe elektroenergetycznee

- proj. kable elektroenergetyczne nN i SNe

- proj. mufa kablowa

X X X X demontaż

istn. linia kablowa SN 6kV
typu 3x (XRUHKXS+Pb 1x70/25)

istn. linia sterownicza nN
typu YKSY 10x4

Uwagi:
1) W przypadku niezachowania normatywnej odległości od istniejącej i projektowanej sieci uzbrojenia terenu, projektowane jak i
istniejące kable należy zabezpieczyć rurą osłonową.
2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejących linii kablowych. Wszelkie uszkodzenia linii kablowych przy wykonywaniu prac ziemnych wykonawca winien wykonać
na własny koszt.
3) Roboty prowadzić pod
nadzorem Gestora sieci.
4) Wszystkie przepusty po
wprowadzeniu kabli należy
uszczelnić obustronnie
chroniąc przed zamuleniem.

Relacje linii kablowych:

- proj. rura ochronna

Oznaczenie rur ochronnych:
S 110- rura przepustowa RHDPEØ110 koloru niebieskiego
S 160 - rura przepustowa RHDPEØ160 koloru czerwonego
D 110 - rura ochronna HDPEØ110 koloru niebieskiego
D 160 - rura ochronna HDPEØ160 koloru czerownego

LEGENDA sieci sanitarne:
- proj. kanalizacja deszczowa

- proj. przykanalik ze studnią ściekową

- proj. studnia kanalizacyjna

- proj. wylot kanalizacji deszczowej

- proj. układ oczyszczający separator-osadnik

- proj. wodociąg

- proj. zasuwa wodociągowa

- proj. hydrant przeciwpożarowy

- proj. gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną

- proj. rura ochronna

- proj. likwidacja sieci

- proj. umocnienie materacem siatkowo-kamiennym

Relacja linii kablowych:
Zakład PKN ORLEN S.A. - kier. stadion WISŁY

- istn. trasa linii kablowych

rozdzielnia OPR-O11
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PROJEKT WYKONAWCZY. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

IV.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
 1 MATERIAŁY DEMONTOWANE

Lp. Element JM Ilość

1 Linia kablowa YKSY 10x4 mb 861

2 Linia kablowa 3x XRUHKXS+Pb 1x70/25 mb 861

 2 MATERIAŁY PROJEKTOWANE

Lp. Element JM Ilość

1 Kabel YKSY 10x4 1kV m 880

Kabel XRUHKXS 1x70/25 m 2640

Mufa przelotowa nN na kable typu YKSY 10x4, termokurczliwa kpl 2

Mufa przelotowa SN na kable typu XRUHKXS 1x70, termokurczliwa kpl 6

Rura  osłonowa  HDPE dwuścienna,  o  karbowanej  ściance  zewnętrznej  i  gładkiej
wewnętrznej, o średnicy zewnętrznej 110mm, koloru niebieskiego

m 134

Rura  osłonowa  RHDPE przeznaczona  do  układaniu  kabli  w  trudnych  warunkach
terenowych,  przy  maksymalnych  obciążeniach  transportowych,  gładkościenna,  ze
złączką kielichową, średnica 110mm, koloru niebieskiego

m 32

Rura  osłonowa  HDPE dwuścienna,  o  karbowanej  ściance  zewnętrznej  i  gładkiej
wewnętrznej, o średnicy zewnętrznej 160mm, koloru czerwonego

m 134

Rura  osłonowa  RHDPE przeznaczona  do  układaniu  kabli  w  trudnych  warunkach
terenowych,  przy  maksymalnych  obciążeniach  transportowych,  gładkościenna,  ze
złączką kielichową, średnica 160mm, koloru czerownego

m 32

Folia ostrzegawcza koloru czerwonego mb 850

Piasek [850*0,1*0,4*4] m³ 136

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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PROJEKT WYKONAWCZY. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE.

V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

„ROZBUDOWA UL. ŁUKASIEWICZA I BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PŁOCKU”
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