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Nazwa i kod zamówienia według CPV:
GŁÓWNY SŁOWNIK CPV:
45000000-7

Roboty budowlane

DODATKOWE SŁOWNIKI CPV
USŁUGI
71000000-8
71200000-0
71220000-6
71320000-7
71221000-3
71326000-9
71321000-4

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi architektoniczne i podobne
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowe usługi budowlane
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

ROBOTY BUDOWLANE:
45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii elektroenergetycznych
45232221-7 Podstacje transformatorowe

JRP.271.1.1.2020

Strona 2 z 47

Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej
wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK „ Orli Staw”
II część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – PFU

Spis treści
I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
5
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
5
1.1.
Zakres przedsięwzięcia
5
1.1.1.
CZĘŚĆ USŁUGOWA (projekty)
5
1.1.2.
CZĘŚĆ BUDOWLANA
6
1.2.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
8
1.2.1.
Lokalizacja
8
1.2.2.
Teren inwestycji
8
1.2.3.
Stan istniejący sieci zasilającej ZUOK Orli Staw
9
1.3.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
10
1.4.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
10
1.4.1.
Dane szczegółowe nowej trafostacji TR4.
10
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
19
2.1.
Opis planowanego przedsięwzięcia
19
2.1.1.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
19
2.2.
Wymagania Zamawiającego w stosunku do projektowania.
20
2.2.1.
Zakres prac projektowych
20
2.2.2.
Przekazanie materiałów do projektowania
21
2.2.3.
Wymagania projektowe
21
2.2.4.
Wymagana dokumentacja
23
2.2.5.
Przegląd i odbiór dokumentacji projektowej
27
2.2.6.
Błędy w Dokumentach Zamawiającego
27
2.2.7.
Prawa autorskie
27
2.2.8.
Format i ilość opracowań
27
2.2.8.1.
Forma drukowana
27
2.2.8.2.
Forma elektroniczna
28
2.3.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki
wykonania i odbioru robót
28
2.3.1.
Przygotowanie Terenu Budowy
28
2.3.2.
Wymagania dotyczące architektury
28
2.3.2.1.
Wymagania ogólne – wg obowiązujących przepisów
28
2.3.2.2.
Wymagania funkcjonalne i wymagania dotyczące konstrukcji
29
2.3.3.
Wymagania dotyczące instalacji
29
2.3.3.1.
Instalacja elektryczna
29
2.3.3.2.
Instalacja wentylacji
29
2.3.4.
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
29
2.3.5.
Wymagania Zamawiającego dotyczące ogólnych zasad prowadzenia robót
budowlanych
29
2.3.5.1.
Ogólne zasady wykonania robót budowlanych
29
2.3.5.2.
Teren Budowy
30
2.3.5.3.
Dokumenty dotyczące budowy
31
2.3.5.3.1. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) oraz jego realizacja na
Terenie Budowy.
31
2.3.5.3.2. Dziennik budowy
32
2.3.5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
33
2.3.5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
34
JRP.271.1.1.2020

Strona 3 z 47

Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej
wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK „ Orli Staw”
II część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – PFU

2.3.5.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
34
2.3.5.3.6. Dokumentacja powykonawcza
34
2.3.5.3.7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji
35
2.3.6.
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
35
2.3.6.1.
Materiały i urządzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia
36
2.3.6.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
36
2.3.6.1.2. Stosowanie materiałów zamiennych
36
2.3.7.
Sprzęt
36
2.3.8.
Transport
36
2.3.9.
Kontrola jakości materiałów, robót budowlanych i urządzeń
37
2.3.9.1.
Zasady kontroli jakości
37
2.3.9.2.
Atesty materiałów i urządzeń
37
2.3.9.3.
Pobieranie próbek
38
2.3.9.4.
Badania i pomiary.
38
2.3.9.5.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Umowy
39
2.3.10.
Odbiory robót i podstawy płatności
39
2.3.11.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zasad prowadzenia robót
39
II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
40
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
40
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
41
3. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
41
3.1.
Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa
41
3.2.
Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
43
4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
45
III. Spis załączników do PFU
46

JRP.271.1.1.2020

Strona 4 z 47

Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej
wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK „ Orli Staw”
II część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – PFU

I.

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), który opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących
przepisów, w szczególności wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji
projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz roboty
budowlane dla realizacji inwestycji pn. Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci
zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw.
1.1. Zakres przedsięwzięcia
1.1.1. CZĘŚĆ USŁUGOWA (projekty)
1. Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, w
tym projektu wykonawczego dla rozbudowy energetycznej sieci zasilającej oraz budowy
stacji transformatorowej (TR4) oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji
głównego układu pomiarowego, który będzie podlegał weryfikacji i uzgodnieniu przez
operatora elektroenergetycznej sieci zawodowej podobnie jak dokumentacja
projektowa urządzeń zasilających w zakresie części abonenckiej objętej Warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. nr P/17/055915 z dnia
03.01.2018 r. z aktualizacją z dnia 25.03.2019 r.
2. Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień do projektu budowlanego i pozwoleń
warunkujących prowadzenie robót budowlanych i elektrycznych, w tym m.in.
ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami i uzgodnieniami
oraz przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji, a Zespołowi Inspektora Nadzoru
(dalej zwanego ZIN) do uzgodnienia. Po uzyskaniu powyższej akceptacji i uzgodnienia
Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Starosty Kaliskiego o wydanie przedmiotowej
decyzji (uzyskanie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej leży po stronie
Wykonawcy).
3. Opracowanie i uzgodnienie u Operatora Sieci Dystrybucyjnej w terminie określonym w
Warunkach przyłączenia nowej instrukcji współpracy ruchowej pomiędzy personelem
technicznym Zamawiającego a służbami ruchu operatora elektroenergetycznej sieci
zawodowej. W instrukcji tej winny się znaleźć wszystkie aspekty rozbudowy sieci
zasilającej Zakład oraz podział kompetencji związanych z wykonywaniem czynności
ruchowych.
4. Pełnienie nadzoru autorskiego.
5. Po modernizacji głównego układu pomiarowego niezwłoczne przeprowadzenie
sprawdzenia i odbioru układu pomiarowego pozwalające na załączenie i użytkowanie
sieci zasilającej Zakładu.
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6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie wniosków i uzyskanie
ostatecznych odbiorów oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie
przedmiotu zamówienia (o ile będzie wymagana).
1.1.2. CZĘŚĆ BUDOWLANA
W ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej
wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw” rozbudowa sieci
zasilającej wymagać będzie:
1) Modernizacji istniejącej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 01115 (TR2).
Celem umożliwienia wykonania przebudowy i rozbudowy infrastruktury zasilającej
Zakładu należy przebudować pole nr 3 w rozdzielnicy SN w stacji nr 01115 (TR2). W
tym celu przewiduje się demontaż rozłącznika i podstaw bezpiecznikowych
znajdujących się w polu nr 3, a w ich miejsce montaż wyłącznika SN z możliwością
sterowania napędem elektrycznym. Na czas planowanych prac stacja
transformatorowa nr 01222 (TR1) także będzie unieczynniona. Ze zmodernizowanego
w taki sposób pola przewiduje się zasilenie nowego rozgałęźnika SN.
2) Modernizacji głównego układu pomiarowego w stacji transformatorowej 01115
(TR2).
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa
Operator S.A. oddział w Kaliszu nr P/17/055915 z dnia 03.01.2018r. z aktualizacją z
dnia 25.03.2019 r. (załącznik nr 8 do niniejszego PFU) zwiększenie mocy
przyłączeniowej o 1 MW będzie wymagało modernizacji głównego układu
pomiarowego.
Modernizacja będzie polegała na:
- demontażu istniejących przekładników pomiarowych zlokalizowanych w polu
pomiarowym rozdzielnicy SN stacji transformatorowej nr 01115 (TR2),
- montażu kompletu przekładników prądowych i napięciowych zgodnie z
uzgodnioną wcześniej dokumentacją,
- dostosowaniu układu pomiarowego do standardu panującego w Energa
Operator S.A.; Liczniki energii elektrycznej winny spełniać wymagania
warunków przyłączenia nr P/17/055915 z dnia 03.01.2018 r. z aktualizacją z
dnia 25.03.2019 r. (załącznik 8 do niniejszego PFU) oraz umożliwiać
transmisję danych; Układy pomiarowe winny być wyposażone w
podtrzymanie zasilania ze źródeł zewnętrznych; Dodatkowo wszystkie
elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład
układów pomiarowych energii elektrycznej muszą być przystosowane do
oplombowania,
- odbiorze dostosowanego układu pomiarowego przy współudziale służb
technicznych operatora elektroenergetycznej sieci zawodowej, zakończonego
pozytywnym protokołem odbiorowym, umożliwiającym załączenie zasilania.
Dobór przekładników leży po stronie Wykonawcy i winien się znaleźć w projekcie

JRP.271.1.1.2020

Strona 6 z 47

Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej
wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK „ Orli Staw”
II część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – PFU

3)

4)

5)

6)

technicznym modernizacji głównego układu pomiarowego. Podczas obliczeń
projektowych i przy doborze przekładników należy uwzględnić możliwość ich pracy
dla obecnych mocy – przyłączeniowej (1000 kW) i umownej (400 kW) oraz
docelowych - przyłączeniowej i umownej (2000 kW) przy zapewnieniu wymaganej w
warunkach przyłączenia klasy dokładności.
Budowy rozgałęźnika SN.
W celu wyprowadzenia mocy na rozbudowywaną część obiektu, po stronie średniego
napięcia, na plecach kontenerowej stacji transformatorowej nr 01115 (TR2)
przewiduje się zabudować rozgałęźnik napięcia SN w postaci prefabrykowanej
betonowej lub stalowej obudowy z fundamentem o wymiarach umożliwiających
montaż rozdzielnicy SN wyposażonej w 1 pole liniowe do zasilania rozgałęźnika oraz 3
pola transformatorowe (jedno do zasilenia istniejącej stacji transformatorowej 01222
(TR1), drugie do zasilenia projektowanej stacji transformatorowej TR4 oraz rezerwy
do zasilenia stacji transformatorowej TR3 planowanej do zbudowania w ramach
realizacji inwestycji budowy instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych z
jednostką kogeneracji, a także planowanej w przyszłości stacji transformatorowej
TR3-1, która zostanie podłączona do rozdzielni SN zabudowanej w stacji
transformatorowej TR3).
Rozgałęźnik wyposażyć w kieszenie dla potrzeb przechowywania podstawowych
narzędzi niezbędnych do wykonywania czynności ruchowych, komplet tabliczek
informacyjno-ostrzegawczych i wymagany sprzęt BHP.
Wykonania zasilania nowego rozgałęźnika SN.
Celem wykonania zasilania nowego rozgałęźnika kablowego SN należy istniejący kabel
SN wychodzący ze stacji nr 01115 (TR2) i biegnący do stacji nr 01222 (TR1) odłączyć i
wyprowadzić z budynku stacji. Ułożyć nową linię kablową o średnicy minimum 120
mm2 pomiędzy zmodernizowanym polem wyłącznikowym nr 3, a polem liniowym w
nowym rozgałęźniku SN. Ułożone kable oznaczyć tabliczkami informacyjnymi oraz
wykonać pomiary sprawdzające.
Przywrócenia zasilania istniejącej stacji transformatorowej nr 01222 (TR1).
W celu przywrócenia zasilania stacji transformatorowej nr 01222, odłączone
wcześniej istniejące kable zasilające stację wprowadzić w pole wyłącznikowe - pole nr
2 w projektowanym rozgałęźniku SN. Kable oznaczyć tabliczkami informacyjnymi oraz
wykonać pomiary sprawdzające.
Budowy nowej stacji transformatorowej TR4 w sąsiedztwie planowanej sortowni
odpadów.
W celu zasilenia nowej technologii Zakładu należy przewidzieć budowę
prefabrykowanej, kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej oznaczonej
jako TR4. Stacja transformatorowa kontenerowa wraz z jej fundamentem winna
zostać dostarczona do miejsca przeznaczenia i być wyposażona w urządzenia
elektryczne, takie jak: rozdzielnica SN, rozdzielnica nn i transformator – (przy czym ze
względu na wielkość i wagę transformatora dopuszcza się jego odrębną dostawę i
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montaż na miejscu). W celu wykonania posadowienia stacji należy wykonać wykop o
głębokości min. 600 mm, oraz o długości i szerokości większej o min. 1000 mm od
wymiarów stacji kontenerowej. Następnie należy wykonać podsypkę żwirową o
grubości ok. 100 mm i odpowiednio ją zagęścić i wypoziomować. Zalecana grubość
ziarna ok. 16mm. Przewidzieć posadowienie stacji dźwigiem.
7) Wykonania abonenckiej linii kablowej SN-15KV.
Zasilanie stacji transformatorowej TR4 wykonać należy z nowego rozgałęźnika SN
zlokalizowanego na plecach stacji transformatorowej nr01115. W tym celu z
rozdzielnicy SN zamontowanej w rozgałęźniku, z pola odpływowego nr 3, należy
wyprowadzić nową abonencką linię kablową o przekroju min.120 mm2 12/20 kV do
nowej abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej TR4 zlokalizowanej w
pobliżu planowanej sortowni odpadów.
8) Wymiany kabla zasilającego nn-0,4kV rozrywarki worków BRT.
W zakres modernizacji linii sortowniczej ZUOK „Orli Staw”, przewidzianej do zasilania
ze stacji transformatorowej opisanej w niniejszym PFU wchodzi między innymi
wymiana rozrywarki worków SCHLITZ-O-MAT MSW 0 firmy BRT zlokalizowanej w
strefie przyjęcia odpadów w istniejącej hali sortowni. Obecnie zainstalowana maszyna
posiada moc przyłączeniową 15 kW, z zasilaniem zrealizowanym kablem YKY
5x10mm2 o długości ok. 70 m pomiędzy istniejącą rozdzielnicą technologiczną R7.21 a
rozdzielnicą przyłączeniową rozrywarki. Modernizacja zakłada wymianę i instalację w
miejsce obecnie eksploatowanej maszyny urządzenia o większej od niej wydajności i
mocy przyłączeniowej 40 kW.
W celu zasilenia nowego urządzenia o mocy 40 kW należy wykonać wymianę
istniejącego kabla na kabel o średnicy pozwalającej na podłączenie urządzenia o
takiej mocy, z zapewnieniem min. pięciometrowego zapasu na ewentualne zmiany
umiejscowienia szafy przyłączeniowej nowego urządzenia.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” („ZUOK”, „Zakład”, „ZUOK Orli Staw”) zlokalizowany jest
w południowo – wschodniej części gminy Ceków Kolonia, w miejscowości Nowe Prażuchy,
Orli Staw 2, powiat kaliski, w odległości ok. 1 km na wschód od drogi wojewódzkiej Kalisz –
Turek – Kościelec. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” („ZKG”) jest
władającym działkami nr 164, 156/2, 162/1, 163/1, 156/1, 161, 5373/4, 5373/5, 155/1,
155/2, 160, 159/1, 157, 158, 63/2, 5363/6, 60/2, 62, 61/2, 5372/4 oraz 5371/4 – obręb 0013
Prażuchy Nowe. Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowego zamówienia
zlokalizowany jest na działce nr 156/1 - obręb 0013 Prażuchy Nowe.
1.2.2. Teren inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie funkcjonującego Zakładu, dlatego
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wszystkie prace należy zaprojektować tak, aby w minimalnym stopniu powodowały
uciążliwość w bieżącej pracy Zakładu oraz maksymalnie skróciły czas wykonywania
inwestycji. W projekcie należy przewidzieć wykonanie wszelkich prac wynikających z
konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kolizji
robót z istniejącą infrastrukturą.
Teren przewidziany pod wykonanie przedmiotu zamówienia znajduje się po zachodniej
stronie istniejącej hali sortowni, wzdłuż jej szczytowej ściany aż do istniejącej stacji
transformatorowej 01115 (TR2). Obecnie jest to teren pokryty zielenią (trawa) częściowo z
chodnikiem z kostki prefabrykowanej i częściowo z drogą bitumiczną. Na terenie
przewidzianym pod realizację przedmiotu zamówienia znajdują się instalacje podziemne:
wodna, kanalizacyjna, ciepłownicza oraz energetyczna. Planowany obszar realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 4 do niniejszego PFU.
Teren zajmowany przez ZUOK otoczony jest lasami. Na zachód od Zakładu znajdują się pola
uprawne oraz łąki w dolinie rzeki Żabianki.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny
wymagające ochrony. Teren ten nie zalicza się do terenów szczególnie wartościowych
przyrodniczo, położony jest poza obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami o
krajobrazie mającym znaczenie historyczne oraz obszarami przylegającymi do jezior,
obszarami wodno – błotnymi, czy też obszarami, na których standardy jakości środowiska
zostały przekroczone.
Najbliższe tereny wymagające ochrony - zabudowania mieszkalne w miejscowości Prażuchy
Nowe - oddalone są o ok. 600 m na zachód od Zakładu i odgrodzone 500 metrową strefą
lasu.
Teren, na którym planuje się realizację przedmiotu zamówienia posiada korzystne warunki
geologiczno – inżynierskie. Podłoże utworzone jest z gruntów mineralnych (piasków
drobnych) o dobrej nośności, nadających się do bezpośredniego fundamentowania budowli.
Grunty nienośne nie występują. Woda gruntowa jest agresywna względem betonu. W dniu
05.09.2015 r. poziom zwierciadła swobodnego wód gruntowych stwierdzono na zbliżonej
głębokości 2,50-2,90 m p.p.t.
1.2.3. Stan istniejący sieci zasilającej ZUOK Orli Staw
Cały Zakład zasilany jest z istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej nr 01115 (TR2),
która jest zlokalizowana na terenie ZUOK Orli Staw i zasilana z sieci energetyki zawodowej
Energa Operator S.A..
Stacja ta jest wykonana w postaci kontenerowego budynku wolnostojącego. W stacji tej
znajdują się:
a) rozdzielnica SN składająca się z:
- pola liniowego zasilającego z rozłącznikiem,
- pola pomiarowego z zabudowanym układem pomiarowym pośrednim,
- pola rozłącznikowego z bezpiecznikami,
- pola wyłącznikowego z zabudowanym sterownikiem mikroprocesorowym,
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b) transformator TR2 630kVA,
c) rozdzielnica niskiego napięcia, do której podłączono źródło wytwórcze.
Ze stacji tej po stronie średniego napięcia zasilona jest abonencka stacja transformatorowa
nr 01222 (TR1) zlokalizowana na terenie Zakładu, natomiast po stronie niskiego napięcia
technologia Zakładu oraz źródło wytwórcze. Ze stacji transformatorowej nr 01222 (TR1), po
stronie niskiego napięcia zasilona jest technologia Zakładu.
Istniejąca sieć zasilająca nie posiada wolnej rezerwy, która umożliwiłaby bezinwazyjne
zasilenie dobudowywanej części, tj. projektowanej części Zakładu. Poglądowy schemat
istniejącej sieci zasilającej przedstawiono na Schemacie zasilania Zakładu – stan istniejący
(załącznik nr 9 do niniejszego PFU).
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Projektowany obiekt powinien spełnić określone oczekiwania Zamawiającego co do
właściwości funkcjonalno-użytkowych określonych w niniejszym PFU, wymogi wynikające ze
standardów europejskich, krajowych w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o
warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
przeciwpożarowych, BHP i ergonomii.
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU dane liczbowe, wskazówki dotyczące przedmiotu
zamówienia należy traktować jako minimalne przykładowe rozwiązanie funkcjonalne.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w sposób
uwzględniający wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalności przedmiotu
zamówienia (zgodnie z przeznaczeniem) przy zachowaniu stosownych, obowiązujących
wymogów określonych w przepisach budowlanych, energetycznych, sanitarnych, ppoż. i
innych, których spełnienie warunkuje dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i jego
przekazanie do użytkowania.
1.4.1. Dane szczegółowe nowej trafostacji TR4.
W celu zasilenia nowej technologii Zakładu należy przewidzieć budowę kontenerowej,
wolnostojącej stacji transformatorowej. Proponowaną lokalizację stacji wskazano na Planie
zagospodarowania terenu – koncepcja rozbudowy (załącznik nr 10 do niniejszego PFU).
1) Dane charakterystyczne stacji TR4:
Stacja ma składać się z dwóch części dla obsługi wewnętrznej: wydzielonej
rozdzielnicy SN i nn oraz wydzielonej komory transformatora oraz fundamentu,
 ustawienie stacji
wolnostojąca
 moc transformatora
1600 kVA
15,75/0,42kV
 wentylacja przedziału transformatora
grawitacyjna
wspomagana
mechanicznie
 strona średniego napięcia
rozłącznik z uziemnikiem z
cewką wybijakową
 ilość pól odpływowych nn
19
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 częstotliwość
50 Hz
 ilość faz
3
 kompensacja biegu jałowego transformatora wg projektu
 kompensacja mocy biernej
bateria kondensatorów
2) Dane szczegółowe trafostacji:
Główną normą dotyczącą stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nn jest
norma PN-EN 62271-202:2007- Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napięcia na niskie napięcie. Dotyczy ona wymagań konstrukcyjnych, technicznych,
wyposażenia oraz metod badań.
Zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2007 stacja musi spełniać wymagania w zakresie:
 sprawdzenia poziomu izolacji,
 sprawdzenia przyrostu temperatury komponentów zainstalowanych w stacji
(określenie klasy obudowy),
 sprawdzenia obwodów uziemiających,
 prób funkcjonalności w celu sprawdzenia działania zestawu,
 sprawdzenia stopnia ochrony,
 sprawdzenia odporności obudowy stacji na narażenia mechaniczne,
 prób w warunkach łukowego zwarcia wewnętrznego (klasyfikacja IAC).
Rozwiązania konstrukcyjne stacji powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa
służbom utrzymania ruchu ZUOK. Ponadto powinny zapewniać wysoki poziom
niezawodności pracy. Lokalizacja stacji powinna umożliwiać nieograniczoną i
bezpieczną obsługę z całodobowym dostępem do urządzeń. Wszystkie elementy
stacji wnętrzowej SN/nn powinny być wykonane w sposób zapewniający min. 40letni okres użytkowania.
3) Wymagane przez Zamawiającego parametry stacji transformatorowej (zgodne z
wydanym przez Instytut Energetyki z Warszawy Certyfikatem Zgodności nr
015/2009):
a) Obudowa trafostacji:
Przewiduje się montaż stacji w obudowie prefabrykowanej z betonu składającej się
z części zasadniczej dla urządzeń elektroenergetycznych oraz dachu i fundamentu.
Drzwi i otwory wentylacyjne przewiduje się wykonane z blachy alucynkowej
(standard) lub profili aluminiowych pokrytych warstwą lakieru w kolorze ustalonym
z Zamawiającym na etapie projektowania i wyposażone w zamki ze specjalną
wkładką patentową i/lub uchwytem do kłódki. Drzwi w stacji transformatorowej
SN/nn powinny otwierać się na zewnątrz, winny być zamykane trzypunktowo za
pomocą zamka baskwilowego przystosowanego do wkładki na klucz wykonanej w
systemie klucza generalnego, wyposażone w zabezpieczenie przed
samozamykaniem, usytuowane w sposób umożliwiający ich jednoczesne pełne
otwarcie (w przypadku komory transformatora wymóg dotyczy obu skrzydeł
jednocześnie). Zamek musi umożliwiać otwarcie drzwi od wewnątrz, niezależnie od
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pozycji klamki zewnętrznej – uniemożliwienie zamknięcia pracownika wewnątrz
stacji. W przypadku drzwi należy przewidzieć uchwyty umożliwiające zamknięcie
stacji na kłódkę w sytuacji awaryjnej.
Podziemną część obudowy stacji przewiduje się zabezpieczoną przed
oddziaływaniem wilgoci pochodzącej z gruntu. Fundament winien zawierać otwory
do wyprowadzania kabli nn i SN wraz z zamontowanymi przepustami
uszczelniającymi. Zabrania się stosowania pianek jako środka do uszczelniania
otworów w fundamencie służących do wprowadzenia kabli SN, nn.
W fundamencie stacji transformatorowej SN/nn należy przewidzieć przepusty do
wyprowadzenia kabli nn (ilość przepustów powinna być równa przynajmniej ilości
pól rozdzielni nn plus dwa przepusty rezerwowe).
Obudowa budynku o parametrach nie gorszych lub równoważnych niż:
- obudowa zamknięta o stopniu ochrony

IP43

- odporność obudowy stacji na działanie łuku
wewnętrznego przy drzwiach zamkniętych IAC-B

16kA/ 1s

- wytrzymałość mechaniczna obudowy na udary

20J

- wytrzymałość mechaniczna dachu

2500N/m2

- klasa obudowy
10
b) Rozdzielnica SN
Podstawowe wyposażenie pól rozdzielnicy SN powinno składać się z pola
wyposażonego w rozłącznik z uziemnikiem z cewką wybijakową. Zainstalowana
cewka wybijakowa winna być sprzęgnięta z przyciskiem przeciw pożarowym i
tworzyć wyłącznik ppoż. dla całego obiektu stacji transformatorowej TR4 i obiektów
z niej zasilanych.
Pola rozdzielnicy powinny być wyposażone w blokady mechaniczne
uniemożliwiające wykonanie błędnych czynności łączeniowych w polu, w tym
blokadę otwarcia drzwi do pola przy nieuziemionym kablu i blokady wzajemne
między rozłącznikiem a uziemnikiem.
Konstrukcja rozdzielnicy powinna umożliwiać badanie kabli SN bez demontażu
głowic kablowych. Oszynowanie - szyny zbiorcze miedziane, gołe. Osłony i ramy
metalowe celek – zabezpieczone antykorozyjnie powłoką ZN, AL-ZN lub malowane
farbami proszkowymi. W polach SN powinny być zamontowane uchwyty do
zamocowania kabli.
Rozdzielnica powinna posiadać trwale zamontowane tablice ostrzegawcze. W
pobliżu rozdzielnicy SN, na uziemieniu ochronnym wewnątrz stacji, należy
przewidzieć miejsca do zakładania przenośnych uziemiaczy, umożliwiających pracę
w rozdzielnicy SN.
c) Strona niskiego napięcia - rozdzielnica RGnn
Oszynowanie - szyny zbiorcze miedziane, gołe. Osłony i ramy metalowe celek –
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką ZN, AL-ZN lub malowane farbami
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proszkowymi. W polach nn powinny być zamontowane uchwyty do zamocowania
kabli.
Rozdzielnica powinna posiadać trwale zamontowane tablice ostrzegawcze. W
pobliżu rozdzielnicy nn, na uziemieniu ochronnym wewnątrz stacji, należy
przewidzieć miejsca do zakładania przenośnych uziemiaczy, umożliwiających pracę
w rozdzielnicy nn.
W rozdzielnicy należy stosować wyłącznie łączniki, z jednoczesnym trójfazowym
napędem, umożliwiającym jednoczesne rozłączanie i załączanie wszystkich faz.
Parametry rozdzielnicy nn:
- napięcie znamionowe

400V

- napięcie znamionowe izolacji

660V

- prąd znamionowy ciągły szyn

2500A

- prąd znamionowy pól odpływowych

do 630A

- prąd znamionowy pola zasilającego

do 2500A

- prąd znamionowy 1sek

16kA

- prąd znamionowy szczytowy

32kA

- czas trwania zwarcia

1sek

- stopień ochrony

IP2X

- układ sieci zasilanej
TN-C
Pola odpływowe rozdzielnicy nn powinny być wyposażone w rozłączniki
bezpiecznikowe listwowe w ilości 18 szt. o prądzie znamionowym do 630A
(dobranym do mocy odbiorników z bezpiecznym zapasem), z napędem jedną
dźwignią, rozłączającą trzy bieguny jednocześnie (do kabli Cu lub Al o przekroju
dobranym do mocy odbiorników z odpowiednim zapasem) oraz jeden rozłącznik
dobrany parametrami do projektowanej baterii kondensatorów. Wymaga się
ujednolicenia wkładek bezpiecznikowych stosowanych w rozłącznikach listwowych
do jednego rodzaju np. NH1, NH00 itp. z zachowaniem obciążalności prądowej
zapotrzebowania poszczególnych odbiorów pól nn.
Przyłącze kablowe winno być wyposażone w osłonę zacisków kablowych. Nie
przewiduje się osłony części montażowej kabli. Szyny zbiorcze powinny być
wykonane z płaskowników miedzianych dostosowanych do obciążenia
znamionowego rozdzielnicy oraz znamionowej (maksymalnej) mocy stacji
transformatorowej (transformatora).
Szynę PEN należy zamocować bezpośrednio na konstrukcji rozdzielnicy, przy
pomocy połączenia skręcanego, zapewniającego trwałe połączenie elektryczne.
Z projektowanej w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia rozdzielnicy nn
przewiduje się zasilanie 15 odbiorów zlokalizowanych w nowoprojektowanej hali
sortowni o mocach zainstalowanych Pi:
1) 160 kW – prasa belująca,
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2) 30 kW – wentylacja dla etapu I,
3) 15 kW – wentylacja dla etapu II,
4) 15 kW – wentylacja dla etapu III,
5) 300 kW – stacja kompresorów dla etapu I,
6) 140 kW – stacja kompresorów dla etapu II,
7) 140 kW – stacja kompresorów dla etapu III,
8) 10 kW – układ odpylania,
9) 163 kW – rozdzielnia technologiczna 1,
10) 147 kW – rozdzielnia technologiczna 2,
11) 173 kW – rozdzielnia technologiczna 3,
12) 64 kW – rozdzielnia technologiczna 4,
13) 161 kW – rozdzielnia technologiczna 5,
14) 150 kW – rozdzielnia technologiczna 6,
15) 135 kW - rozdzielnica potrzeb obiektu sortowni (oświetlenie, bramy, gniazda,
CCTV),
oraz
16) baterii kondensatorów,
17) trzech sztuk odbiorów rezerwowych (2x 630 A i 1x 1000 A).
d) Komora transformatora
Konstrukcja stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nn winna umożliwiać
wstawienie poprzez drzwi lub dach transformatora o mocy znamionowej 1600kVA
w konstrukcji hermetycznej.
Przy wejściu do komory transformatorowej należy przewidzieć uchwyty do
mocowania barierki ochronnej.
Barierkę należy wykonać z materiału nieprzewodzącego. Na barierce należy
umieścić tabliczkę z napisem: „Pod napięciem”.
Zaleca się, aby sposób zamontowania transformatora umożliwiał:
- odczytanie tabliczki znamionowej transformatora,
- łatwy dostęp do przełącznika zaczepów.
e) Transformator:
W stacji transformatorowej przewiduje się montaż transformatora suchego,
niskostratnego o mocy znamionowej pozornej 1600kVA. Transformator ten spełnia
wymagania zapotrzebowania mocy dla odbiorów.
W trafostacji przewiduje się montaż kondensatora/ów dla celów kompensacji biegu
jałowego transformatora.
Pomieszczenia komory transformatorowej stacji transformatorowej TR4 należy
wyposażyć w otwory wentylacyjne wyposażone w siatki ochronne wlotowe oraz
otwory wentylacyjne wylotowe.
W pomieszczeniu komory transformatorowej zainstalować wentylację mechaniczną
w postaci dwóch wentylatorów nawiewnych i jednego wywiewnego.
Układy sterowania pracą wentylatorów nawiewnych i wywiewnego przewidzianych
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dla wentylacji mechanicznej komory transformatorowej TR4 zainstalowany jest w
rozdzielnicy potrzeb własnych RPW i powiązany z instalacją zabezpieczenia
temperaturowego transformatora.
f) Wyposażenie dodatkowe
Stację TR4 wyposażyć w rozdzielnicę kompaktową potrzeb własnych RPW, w której
należy zabezpieczyć obwody oświetleniowe i obwody gniazdowe. Zasilanie RPW
stacji należy realizować za rozłącznikiem głównym, z szyn zbiorczych rozdzielnicy nn.
W stacji zaleca się stosować oświetlenie, umożliwiające wymianę źródła światła bez
wyłączania urządzeń stacji.
Należy zabudować minimum 2 gniazda serwisowe 230 V z zabezpieczeniem
dobranym do mocy zwarcia.
W stacji wymaga się zainstalowanie oprawy awaryjnej w celu umożliwienia
wykonywania operacji łączeniowych po zaniku napięcia.
Jako wyposażenie dodatkowe dostarczyć kompletne wyposażenie stacyjne dla
obsługi, tj.: drążek elektroizolacyjny, wskaźnik akustyczno-optyczny, uziemiacze,
mata izolacyjna, półbuty, rękawice, uchwyt, koc, gaśnica, apteczka BHP oraz inne
wyposażenie, jeśli konstrukcja lub wyposażenie stacji tego wymaga.
g) Bateria kondensatorów
Podczas projektowania stacji TR4 należy uwzględniać wykonanie kompensacji mocy
biernej do współczynnika mocy wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej
określonego w Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa
Operator S. A. Oddział w Kaliszu nr P/17/055915 z dnia 03.01.2018 r. z aktualizacją z
dnia 25.03.2019 r. Wykonawca powinien zaprojektować baterię kondensatorów na
podstawie opisu odbiorów zamieszczonego w Projekcie zasilania urządzeń
technologicznych zasilanych z rozdzielnicy głównej RGnn stacji transformatorowej
TR4 (załącznik nr 12 do niniejszego PFU), parametryzację baterii należy
przeprowadzić po uruchomieniu zmodernizowanej instalacji do sortowania
odpadów w ramach przeglądu gwarancyjnego stacji transformatorowej TR4.
Bateria kondensatorów winna zostać umieszczona w stacji TR4 w pobliżu
rozdzielnicy
niskiego
napięcia
wraz
z
elektronicznym
regulatorem
czterokwadrantowym współczynnika mocy automatycznie dostosowującym
moc/stopień kompensacji.
h) Opisy i oznaczenia – należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej to Zamawiający wymaga poniższych opisów i
oznaczeń:
i) na drzwiach wejściowych do stacji transformatorowej należy zamontować
tablicę z oznaczeniem numeru eksploatacyjnego stacji,
ii) w bezpośredniej bliskości drzwi zamontować i odpowiednio oznaczyć ręczny
przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
iii) wewnątrz stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nn powinien znajdować
się schemat ideowy stacji, zawierający w szczególności informacje dotyczące
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numeracji oraz opisów pól SN i nn, wartości zabezpieczeń obwodów nn.
Schemat powinien być wykonany w postaci wydruku trwale
zabezpieczonego i zostać umieszczony w widocznym miejscu w
pomieszczeniach rozdzielni SN i nn,
iv) w polu transformatorowym SN - numer pola oraz napis „pole
transformatorowe”,
v) w polu liniowym SN powinien znajdować się numer pola wraz z opisem
określającym funkcję pola,
vi) na urządzeniach zabezpieczających nn poszczególne obwody (rozłączniko bezpieczniki, podstawy bezpiecznikowe lub bezpieczniki instalacyjne) lub
bezpośrednio przy nich należy umieszczać informację dotyczącą numeru,
nazwę zasilanego obwodu oraz wartość prądu znamionowego wkładki
bezpiecznikowej. W przypadku braku możliwości umieszczenia opisów na lub
przy urządzeniach zabezpieczających obwody, dopuszcza się umieszczenie
tych informacji na wyprowadzeniach przewodów/kabli z urządzeń
zabezpieczających poszczególne obwody, w tym przypadku opis na kablu
należy uzupełnić o wielkość wkładki. Wówczas opis z informacją o numerze,
nazwie wyprowadzonego obwodu oraz wartość znamionowej wkładki
bezpiecznikowej powinien być umieszczony na tabliczce przymocowanej do
jednej z żył fazowych zasilanego obwodu.
i) Połączenie wyrównawcze
Budynek stacji winien być wyposażony w kompletną instalację uziemiającą
wewnątrz budynku stacji dla późniejszego podłączenia przewodów uziemiających
do uziomu otokowego, którego wykonanie jest również zadaniem Wykonawcy
niniejszego zamówienia. Instalacja winna być zakończona złączami kontrolnymi
zabudowanymi wewnątrz stacji. Szyna uziemiająca wewnątrz stacji powinna być
wyprofilowana w sposób umożliwiający swobodne założenie uziemiaczy
przenośnych. Miejsce na podłączenie uziemiaczy przenośnych do szyny uziemiającej
winno być przewidziane zarówno w komorze transformatora jak i przy rozdzielnicy
średniego napięcia i niskiego napięcia.
W zakresie realizacji ochrony przeciwporażeniowej zaleca się następujące
wymagania:
i) należy wykonać główną szynę uziemiającą płaskownikiem FeZn usytuowaną na
wewnętrznych ścianach stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nn,
ii) wykonać metaliczne połączenia następujących metalowych elementów
wyposażenia stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nn z główną szyną
uziemiającą: konstrukcji rozdzielnicy SN; obudowy rozdzielnicy nn; kadzi
transformatora; konstrukcji, elementów, przegród metalowych, metalowych
drzwi wejściowych i drzwi celek SN,
iii) w zależności od zastosowanych konstrukcji, dopuszcza się stosowanie połączeń
płaskownikiem lub połączeń giętkich o stosownych wymiarach/przekrojach,
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iv) sposób wykonania uziomu należy rozwiązywać na etapie projektu technicznego,
v) uziom powinien być wspólny dla średniego i niskiego napięcia. W przypadku
zachowania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej może zachodzić
konieczność rozdzielenia uziomu dla średniego i niskiego napięcia,
vi) połączenie punktu neutralnego transformatora z uziomem stacji
transformatorowej należy wykonać jako bezpośrednie, płaskownikiem FeZn,
vii) zaciski kontrolne powinny być oznakowane.
j) Wymagania specjalne
Z uwagi na planowaną rozbudowę Zakładu wymaga się:
i) w projektowanym rozgałęźniku SN poza polem liniowym zasilającym
rozgałęźnik oraz polami transformatorowymi do podłączenia stacji
transformatorowych 01222 (TR1, istniejąca) i projektowanej w ramach
niniejszego zadania TR4
zabudowania pola transformatorowego na
podłączenie stacji transformatorowej TR3 z transformatorem o mocy min. 800
kVA wyposażonej w pole umożliwiające podłączenie w przyszłości kolejnej stacji
transformatorowej TR3-1 o mocy min. 800 kVA – budowa stacji
transformatorowych TR3 i TR3-1 będzie miała miejsce w ramach odrębnych
zamówień, nie jest ona przewidziana do realizacji w ramach zamówienia,
którego dotyczy niniejszy program funkcjonalno-użytkowy,
ii) podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić pracę równoległą
z siecią OSD oraz pracę wyspową istniejącego agregatu kogeneracyjnego
podłączonego do rozdzielnicy RGnn stacji transformatorowej 01115 (TR2) oraz
analogiczny układ pracy dla agregatu kogeneracyjnego i stacji
transformatorowej TR3 realizowanych w ramach odrębnego zamówienia ale
podłączanych do sieci poprzez rozgałęźnik SN będący przedmiotem niniejszego
zamówienia,
iii) przepusty przygotowane do wprowadzenia kabli do rozdzielnicy SN i nn
powinny zapewniać wodoszczelność bez wprowadzonych kabli, jak również po
ich wprowadzeniu z uwzględnieniem przepustów na podłączenie w późniejszym
terminie rezerwy.
iv) uszczelnienie przepustu rura – kabel należy wykonać rurą termokurczliwą lub za
pomocą innego rozwiązania, o co najmniej takiej samej skuteczności ochrony
przed wnikaniem wody i dostępu do stacji gryzoni,
v) wentylacja komory transformatora grawitacyjna wspomagana mechanicznie, z
otworami wentylacyjnymi zabezpieczonymi siatką ochronną,
vi) wentylacja powinna zapobiegać skraplaniu się pary wodnej na elementach
wewnątrz budynku stacji a konstrukcja dachu powinna umożliwiać swobodne
odprowadzenie ewentualnych skroplin.
4) Abonencka linia kablowa SN – 15kV
Zasilanie stacji transformatorowej TR4 budowanej na potrzeby zasilania
rozbudowywanej części obiektu – sortowni odpadów wykonać należy z nowego
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rozgałęźnika SN zlokalizowanego na plecach stacji transformatorowej nr 01115. W
tym celu z rozdzielnicy SN zamontowanej w rozgałęźniku, z pola odpływowego nr 3
należy wyprowadzić nową abonencką linię kablową o przekroju min. 120mm2
12/20kV do nowej abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej TR4
zlokalizowanej w pobliżu planowanej sortowni odpadów. Abonencką linię kablową
podłączyć do rozdzielnicy SN i transformatora za pomocą głowic kablowych.
Kable w ziemi układać w wykopie na głębokości 1,1m - pod drogami, 0,9 m - grunty
zielone, oraz 0,8m - w pozostałych miejscach, na 10 cm podsypce piasku. Po
ułożeniu ponownie przykryć je 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu
rodzimego grub. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru
czerwonego.
Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości oznaczony opaskami w
odstępach nie mniejszych niż 10 m oraz przy wejściach do przepustów. Treść opaski
winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
użytkownika, rok ułożenia. Na faliste ułożenie należy przeznaczyć 3% długości
odcinka kablowego.
W przypadku zbliżeń do innych urządzeń podziemnych należy zachować
normatywne odległości. W miejscach kolizji kabla z infrastrukturą podziemną należy
zastosować rury osłonowe. Na skrzyżowaniu z drogami utwardzonymi projektowany
kabel prowadzić w rurach osłonowych grubościennych, układanych w wykopie
otwartym lub metodą przecisku. Przed przystąpieniem do wykonywania przecisku
wykonać wykopy próbne celem dokładnego ustalenia posadowienia sieci
wodociągowej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. Na
skrzyżowaniach z kablami telekomunikacyjnymi należy kable te chronić rurą
dwudzielną na długości skrzyżowania z dodaniem 0,5m z obu stron. W przypadku
skrzyżowań z rurociągami wodnymi, cieplnymi i kanalizacyjnymi na projektowane
kable należy nałożyć rurę osłonową na długości skrzyżowania z dodaniem 0,5m z
obu stron. Przed ułożeniem i zasypaniem kabla należy wykonać badanie ciągłości żył
oraz pomiar rezystancji izolacji. Po ułożeniu kabla w wykopie, przed zasypaniem,
należy zawiadomić pracownię geodezyjną celem wykonania inwentaryzacji kabla, a
Zamawiającego i Zespół Inspektora Nadzoru w celu odbioru prac zanikowych.
Proponowaną trasę kabli SN przedstawiono na załączonym Planie
zagospodarowania terenu – koncepcja rozbudowy (załącznik 10 do niniejszego PFU).
5) Abonenckie linie kablowe nn – 0,4 kV. (informacyjnie – nie wchodzą w zakres
niniejszego zamówienia)
Zasilanie urządzeń technologicznych będzie realizowane z rozdzielnic obiektowych
nowobudowanego obiektu sortowni. Rozdzielnice obiektowe nie wchodzą w zakres
niniejszego zamówienia.
Główne rozdzielnice obiektowe przewiduje się zasilić z kontenerowej stacji
transformatorowej TR4 liniami kablowymi typu YKXS ułożonymi w ziemi.
Przewiduje się ułożenie poszczególnych linii kablowych w topologii gwiazdy. Kable
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podłączone pod poszczególne zabezpieczenia odpływowe w rozdzielnicach
głównych RGnn w stacji transformatorowej powinny być dobrane pod kątem
maksymalnego obciążenia i spadku napięcia oraz dobezpieczone odpowiednimi
wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami, dobranymi do mocy odbiorów.
Planowaną do realizacji w ramach odrębnego zamówienia trasę kabli nn
przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu – koncepcja rozbudowy
(załącznik nr 10 do niniejszego PFU).
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Opis planowanego przedsięwzięcia
Istniejąca sieć zasilająca nie posiada wolnej rezerwy, która umożliwiłaby bezinwazyjne
zasilenie rozbudowywanej i modernizowanej części Zakładu.
Z uwagi na planowaną znaczną ilość i moc urządzeń przyłączanych przy rozbudowie i
modernizacji Zakładu należy wykonać rozbudowę sieci zasilającej po stronie średniego
napięcia. Ze względu na występowanie dwóch głównych skupisk odbiorów przyjęto
następujący wariant rozbudowy sieci zasilającej: rozbudowa sieci poprzez budowę
dwóch niezależnych, kontenerowych stacji transformatorowych zlokalizowanych przy
nowoprojektowanych obiektach technologicznych (przy nowej sortowni stacja z
transformatorem TR4 i przy instalacji fermentacji odpadów stacja z transformatorem
TR3 z rezerwą na stację transformatorową TR3-1). W każdej ze stacji przewiduje się
zastosowanie po jednym transformatorze o mocy wystarczającej do zasilania
wskazanych obiektów, tj. modernizowanej sortowni i budowanej instalacji fermentacji
odpadów. Poszczególne obiekty będą zasilone po stronie niskiego napięcia 0,4 kV z
rozdzielnic głównych RGnn zlokalizowanych w każdej ze stacji. Wariant ten uwzględnia
możliwość podłączenia generatora wytwórczego po stronie niskiego napięcia 0,4 kV do
jednej ze stacji transformatorowych, tj. stacji z transformatorem TR3, która będzie
znajdować się przy instalacji fermentacji. Poglądowy schemat sieci zasilającej dla
przyjętego wariantu przedstawiono na Schemacie zasilania Zakładu – koncepcja
rozbudowy (załącznik nr 11 do niniejszego PFU), natomiast rozmieszczenie urządzeń
technicznych w terenie na Planie zagospodarowania terenu – koncepcja rozbudowy
(załącznik nr 10 do niniejszego PFU). W zakres niniejszego zamówienia nie wchodzi
projektowanie i budowa stacji transformatorowej TR3 oraz TR3-1. W ramach niniejszego
przedsięwzięcia dla stacji TR3 należy uwzględnić rezerwę w kablu zasilającym
rozgałęźnik SN i rezerwę w postaci dodatkowego pola transformatorowego w
rozgałęźniku SN w celu przyszłego podłączenia stacji TR3 i planowanej do podłączenia do
niej TR3-1.
2.1.1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
1) Wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kompletnej
dokumentacji budowlanej projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa decyzji, opinii, uzgodnień do projektu budowlanego i pozwoleń
warunkujących prowadzenie i zakończenie robót budowlanych, w tym m.in.
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ostateczne pozwolenie na budowę;
2) Prace przygotowawcze – przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać
przygotowania Terenu Budowy (terenu placu budowy) i przygotowania zaplecza
budowy (lokalizacja obszaru, na którym zostanie wykonany przedmiot zamówienia
jest pokazana w załączniku nr 4 do niniejszego PFU);
3) Wykonanie rozbudowy energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji
transformatorowej (TR4) w ZUOK
w niżej przedstawionym zakresie, z
uwzględnieniem etapowania działań, z wyłączeniem wskazanych robót przypisanych
do zamówień innych niż to, którego dotyczy niniejsze PFU, polegającej na:
a) modernizacji istniejącej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 01115 (TR2);
b) modernizacji głównego układu pomiarowego w stacji transformatorowej 01115
(TR2);
c) budowie rozgałęźnika SN;
d) wykonaniu zasilania nowego rozgałęźnika SN;
e) wykonaniu zasilania istniejącej stacji transformatorowej nr 01222 (TR1);
f) budowie nowej stacji transformatorowej TR4 w sąsiedztwie planowanej sortowni
odpadów, w celu zasilenia jej nowej technologii;
g) wymianie kabla zasilającego nn-0,4kV rozrywarki worków BRT;
h) wykonaniu linii kablowych SN- 15kV;
i) dokonywaniu wszelkich uzgodnień z OSD dotyczących w szczególności wyłączeń
zasilania Zakładu związanych z prowadzeniem prac, w terminach uprzednio
uzgodnionych z Zamawiającym; informację o planowanym terminie wyłączenia,
Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 – dniowym
wyprzedzeniem;
j) organizacja i przeprowadzenie odbioru układu pomiarowego i prac z udziałem
odpowiednich służb Operatora Sieci Dystrybucyjnej;
k) opracowaniu instrukcji współpracy ruchowej;
l) zapewnieniu ochrony przeciwporażeniowej.
2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do projektowania.
2.2.1. Zakres prac projektowych
Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z
budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw.”
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania:
- kompletny pełnobranżowy projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- projekt techniczny modernizacji głównego układu pomiarowego,
- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
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- plan zapewnienia jakości, instrukcję ruchu instalacji i sieci na czas wykonywania
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem pracy instalacji i sieci z wykorzystaniem
agregatów prądotwórczych (jeśli będzie wymagana),
- plan BIOZ,
- dokumentację powykonawczą.
2.2.2. Przekazanie materiałów do projektowania
Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujące materiały:
- kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów (załącznik nr 7 do niniejszego PFU),
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- posiadane wyniki badań geotechnicznych wykonanych na terenie ZUOK,
- kopię mapy do celów projektowych dla terenu wykonania rozbudowy energetycznej
sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK przyjętej do
ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu
03.08.2017 r.,
- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A.
nr P/17/055915 z dnia 03.01.2018 r. z aktualizacją z dnia 25.03.2019 r.,
- inne materiały, jeżeli będą wymagane przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie nimi
dysponował.
2.2.3. Wymagania projektowe
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w języku polskim, zgodnie z niniejszym
PFU, odpowiedziami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, Umową i postanowieniami prawa polskiego.
Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem, w tym w szczególności
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny być zaprojektowane i wykonane
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą
dostępną techniką.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu
zamówienia w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do
dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi
za wady – w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później.
Całość dokumentacji projektowej winna być wykonana przez Wykonawcę z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i budowy
tego typu obiektów.
Projekty budowlane będą uzgodnione z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z
wymogami polskiego prawa i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa
Operator S.A. nr P/17/055915 z dnia 03.01.2018 r. z aktualizacją z dnia 25.03.2019 r.
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Na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego Wykonawca uzyska ostateczne
pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.
Dla uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekty
wykonawcze. Projekty wykonawcze podlegają zatwierdzeniu przez Zespół Inspektora
Nadzoru i akceptacji Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.
W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca Wykonawcy z
Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu i Zespołowi Inspektora Nadzoru
dokumenty związane z projektowaniem, o które zawnioskują.
Zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne winny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi
oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne.
Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych, instalacji i urządzeń
oraz wyposażenia, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i
funkcjonowania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca przy projektowaniu będzie przestrzegał wymagań wyszczególnionych w SIWZ,
w tym w PFU i Umowie, które są obowiązkowe, jeśli inaczej nie jest podane.
Niezależnie od danych zawartych w SIWZ, w tym w PFU, Wykonawca sporządzi
odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że elementy według niej wykonane
będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez
Wykonawcę minimalnych wymagań określonych w SIWZ, w tym w PFU, nie zwalnia
Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez
Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą
żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia
terminu realizacji lub zwiększenia wynagrodzenia.
Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.
Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i
utrzymaniem rozbudowanej energetycznej sieci zasilającej wraz ze stacją
transformatorową (TR4) w ZUOK, wynikające z oferowanego wykonania, nie będzie
zaakceptowane.
Projektując, Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiającego i wykona na własny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego
wykonania dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji,
projektowanych rozwiązań z Zespołem Inspektora Nadzoru i uzyskać akceptację
Zamawiającego, w szczególności koncepcji wykonania rozbudowy energetycznej sieci
zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK.
Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekt budowlany i projekty wykonawcze –
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podlegają zatwierdzeniu przez Zespół Inspektora Nadzoru przy akceptacji Zamawiającego,
to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z
prawem budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w
jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i
materiały, ani w kontekście prawa budowlanego ani Umowy w sprawie realizacji
niniejszego zamówienia.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumentacje projektowe
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegały uzgodnieniu przez
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, przed przedłożeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zespół Inspektora Nadzoru i akceptacji Zamawiającemu. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zespół
Inspektora Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że
poszczególna dokumentacja nie spełnia wymagań Umowy.
W szczególności Wykonawca uzyska na własny koszt i własnym staraniem wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca uzyska i zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas
trwania Umowy wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatów,
uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania,
wybudowania i rozpoczęcia eksploatacji przedmiotu zamówienia.

2.2.4. Wymagana dokumentacja
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.
1186 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi
3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
701 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,
4) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 868 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi,
5) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) z
rozporządzeniami wykonawczymi,
6) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r., poz. 755 ze zm.).
wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami
prawa polskiego w tym m.in.:
1) wykonanie badań geotechnicznych niezbędnych dla potrzeb inwestycji (w przypadku
stwierdzenia iż istniejące badania otrzymane od Zamawiającego są niewystarczające);
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2) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek
uzyskania wynika z prawa polskiego; wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w
wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej;
4) wykonanie projektu technicznego modernizacji głównego układu pomiarowego, który
będzie podlegał weryfikacji i uzgodnieniu przez operatora elektroenergetycznej sieci
zawodowej;
5) opracowanie projektów wykonawczych, przedstawiających szczegółowe usytuowanie
wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne,
szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) urządzeń i materiałów,
obejmujących w szczególności:
a) w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej:
 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową,
 szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie,
 wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu,
 treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. zgodnie z wymaganiami
obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych,
b) w zakresie instalacji w szczególności:
 opis techniczny,
 obliczenia projektowe dotyczące doboru okablowania urządzeń i zabezpieczeń
elektroenergetycznych,
 schematy dla poszczególnych urządzeń elektroenergetycznych i rozdzielni,
 dokumentację prefabrykacyjną stacji transformatorowych,
 schematy rozwinięte połączeń elektroenergetycznych i sterowań,
 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,
 dokumentację oświetlenia,
 dokumentację instalacji odgromowej,
 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
 listę kabli,
 tabele/rysunki powiązań kablowych,
 opisy, schematy, mapy, rysunki, obliczenia określone w Warunkach przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu (nr
P/17/055915 z dnia 03.01.2018 r. z aktualizacją z dnia 25.03.2019 r.);
6) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
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7) opracowanie
Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego
z
uwzględnieniem
planowanych przestojów; Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby
prowadzenie robót budowlanych jedynie w sposób zminimalizowany wpływało
negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu;
8) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak,
jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej, składającej z w szczególności z:
a) kosztorysu powykonawczego, niezbędnego do sporządzenia ewidencji środków
trwałych przez Zamawiającego,
b) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
c) recept i ustaleń technologicznych,
d) dziennika budowy (oryginał),
e) wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
f) deklaracji właściwości użytkowych wbudowanych materiałów,
g) wyników geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia
terenu oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia
zawodowe,
h) kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu;
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do akceptacji Zamawiającego i
zatwierdzenia przez ZIN przed odbiorem końcowym;
9) opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, dostatecznie
szczegółowych, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać,
składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierającej co najmniej:
a) wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada przedmiot
zamówienia i każdy z jego elementów składowych,
b) opis trybu działania wszystkich systemów,
c) schemat technologiczny przedmiotu zamówienia,
d) plan sytuacyjny przedstawiający przedmiot zamówienia po zakończeniu robót,
e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń,
f) pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia,
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla przedmiotu
zamówienia i wszystkich elementów składowych,
h) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,
zweryfikowanych podczas prób końcowych,
i) procedury przestawień sezonowych,
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j) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
k) procedury lokalizowania awarii,
l) wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe
producenta, w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy,
podstawowe parametry techniczne, lokalizację, unikalny numer (oznaczenie)
umożliwiający odnalezienie na schematach,
m) wykaz narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla
poprawnej eksploatacji,
n) wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą
eksploatację w okresie objętym gwarancją,
o) zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji
przedmiotu zamówienia;
10) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń, z:
a) częścią rysunkową obejmującą:
 schematy procesu i przedmiotu zamówienia,
 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,
 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi
elementami oraz z ciężarem urządzenia,
 opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części,
 założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,
 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.),
 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.),
 schemat połączeń elektrycznych,
 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem;
b) częścią instalacyjną obejmującą opis:
 wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,
 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;
c) częścią obsługową obejmującą opis:
 obsługi,
 konserwacji,
 naprawy;
11) opracowanie i uzgodnienie w Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu instrukcji ruchu
instalacji i sieci na czas prowadzenia robót związanych przedmiotem zamówienia
(jeśli będzie wymagana) oraz instrukcji współpracy ruchowej instalacji przyłączanej z
siecią Operatora, obejmującej urządzenia pierwotne i nowo zabudowane oraz
automatykę i zabezpieczenia na stan po zakończeniu prac;
12) zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia
przez uprawnionych projektantów zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane.
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Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Zespołu
Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w szczególności poprzez:
 wpisy do dziennika budowy,
 kwalifikację zmian w trakcie realizacji robót w zakresie ich istotności zgodnie z
prawem budowlanym, kwalifikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie
projektantów oraz na kopii rysunku wchodzącego w skład projektu budowlanego.
2.2.5. Przegląd i odbiór dokumentacji projektowej
W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji
oraz Zespołowi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia:
1) roboczą wersję projektu budowlanego rozbudowy energetycznej sieci zasilającej wraz z
budową stacji transformatorowej (TR4),
2) kompletny pełnobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę,
3) kompletne pełnobranżowe projekty wykonawcze,
4) projekt techniczny modernizacji głównego układu pomiarowego.
Dokumentacja ma być dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z
punktem I.2.2.8 niniejszego PFU.
Szczegółowe zasady przeglądu i odbioru dokumentacji projektowej zawarte są w § 14
Wzoru umowy – III części SIWZ.
2.2.6. Błędy w Dokumentach Zamawiającego
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę
Zamawiającego, Wykonawca jest odpowiedzialny
niejasności, niespójności, niewystarczające informacje
poprawy zarówno ich, jak i robót na własny koszt,
Nadzoru.

całości lub części dokumentów
za wszystkie błędy, pominięcia,
lub inne wady i jest obowiązany do
pod nadzorem Zespołu Inspektora

2.2.7. Prawa autorskie
Zagadnienie autorskich prawa majątkowych zostało szczegółowo opisane w § 20 Wzoru
umowy – III części SIWZ.
2.2.8. Format i ilość opracowań
2.2.8.1. Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego
wielokrotności).
Dopuszcza się dokumentację rysunkową na formatach większych niż A0 za zgodą Zespołu
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia po 6 egzemplarzy:
a) kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego,
b) kompletnego pełnobranżowego projektu wykonawczego,
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c) projektu technicznego modernizacji głównego układu pomiarowego,
oraz min. 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wyszczególnionej w PFU.
Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że
dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami
techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.2.8.2. Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej oraz dokumentów Wykonawcy wykonana
zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
Rysunki – format *.dwg. i *.pdf
Tekst – format *.docx. i *.pdf
Arkusze kalkulacyjne – format *.xlsx i *.pdf,
Harmonogramy – format *.mpp lub *.xlsx
Wersja elektroniczna musi zostać wyedytowana:
a) dla wstępnego projektu budowlanego – 1 sztuka,
b) dla kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego, kompletnego
pełnobranżowego projektu wykonawczego oraz projektu technicznego modernizacji
głównego układu pomiarowego – po 3 sztuki,
w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym).
2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz
wykonania i odbioru robót

warunki

2.3.1. Przygotowanie Terenu Budowy
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać przygotowania Terenu Budowy
(terenu placu budowy) i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie
zaakceptowanych przez Zespół Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca
zobowiązuje się do uregulowania należności za pobór energii elektrycznej,
wykorzystywanej na cele realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
do zainstalowania podlicznika energii elektrycznej, którego wskazanie będzie podstawą do
refakturowania energii elektrycznej przez Zamawiającego. Cena rozliczenia energii będzie
równa cenie zakupu energii elektrycznej, jaką Zamawiający płaci sprzedawcy energii.
2.3.2. Wymagania dotyczące architektury
2.3.2.1. Wymagania ogólne – wg obowiązujących przepisów
1) wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać w szczególności
aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
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 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 463).;
2) rozwiązania obiektu oraz zagospodarowania jego otoczenia muszą zapewniać
spełnienie podstawowych wymagań dotyczących:
 nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska,
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 ochrony przed hałasem i drganiami,
 warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu;
3) przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić przewidywany okres użytkowania,
funkcjonalność, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego przedmiotu
zamówienia.
2.3.2.2. Wymagania funkcjonalne i wymagania dotyczące konstrukcji
Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia
architektonicznej zawarte są w punkcie I.1.4. niniejszego PFU.

w

branży

2.3.3. Wymagania dotyczące instalacji
2.3.3.1. Instalacja elektryczna
Szczegółowe wymagania dotyczące powyższego zakresu prac opisano w punktach
I.1.1.2. i I.1.4.1. niniejszego dokumentu.
2.3.3.2. Instalacja wentylacji
Wentylacja przedziału transformatora – mechaniczno-grawitacyjna.
2.3.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
Należy dokonać napraw nawierzchni (np. trawnika, chodnika) w miejscach wykonywania
elementów infrastruktury technicznej oraz innych uszkodzeń powstałych podczas robót
budowlanych.
2.3.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące ogólnych zasad prowadzenia robót
budowlanych
2.3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych
1. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie robót zgodnie z
Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, wymaganiami SIWZ i programu
zapewnienia jakości, oraz poleceniami Zespołu Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne geodezyjne wytyczenie w planie i
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9.

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Zespół Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zespół Inspektora Nadzoru, zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Zespół Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zespołowi Inspektora Nadzoru
i/lub Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
Wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania, założonej przez geodetę, będzie
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia
punktów przez Wykonawcę, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia, jeśli będzie to
możliwe. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z Terenu Budowy i odwodnienie wykopów należy do
obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie
ofertowej.
Decyzje Zespołu Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
Umowie, dokumentacji projektowej i SIWZ, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji, Zespół Inspektora Nadzoru,
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego będą wykonywane nie
później niż w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych poszczególnych
producentów odnośnie zastosowanych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia
materiałów i urządzeń.

2.3.5.2. Teren Budowy
1. Charakterystyka Terenu Budowy.
Ukształtowanie pionowe obszaru jest mało zróżnicowane, w przybliżeniu płaskie.
Teren Budowy znajduje się na obszarze ZUOK „Orli Staw”, w zachodniej części
działki ewidencyjnej nr 156/1.
2. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie
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uzgodnionym przez obie strony. W czasie przekazania Terenu Budowy Zamawiający
przekaże Wykonawcy kopie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń posiadanych przez
Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
Ochrona i utrzymanie Terenu Budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ogrodzenie Terenu Budowy i jego ochronę
wraz z wszystkimi materiałami i elementami wyposażenia użytymi do realizacji
robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zespół
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Mogą oni wstrzymać realizację robót, jeśli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, takich jak
rurociągi, kable, itp. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń
podziemnych i innych w granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowiązek
uzgodnić zamiar takiego działania z Zespołem Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiającym.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zespół Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń, instalacji,
elementów ogrodzenia lub innych elementów zagospodarowania będącego
własnością Zamawiającego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez
jego działania oraz dokona ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami
Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego lub pokryje koszty naprawy tych
szkód.
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany w szczególności znać i
stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony środowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, ograniczać
działania szkodliwe dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.3.5.3. Dokumenty dotyczące budowy
2.3.5.3.1. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) oraz jego
realizacja na Terenie Budowy.
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić plan
BIOZ do zatwierdzenia Zespołowi Inspektora Nadzoru. Na jego podstawie musi
zapewnić pracownikom pracę w warunkach, które są: bezpieczne, nieszkodliwe dla
zdrowia i spełniają odpowiednie wymagania sanitarne.
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Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan BIOZ Wykonawca
wykona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
W związku z powyższym:
1. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie Zaplecza Budowy w
urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla
ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
wliczone w cenę ofertową.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013,
poz. 492) wykonywanie przez Wykonawcę prac szczególnie niebezpiecznych
będzie realizowane na podstawie pisemnych poleceń pracy. (Zamawiający
zwraca uwagę, że przedmiotowe Rozporządzenie zostaje uchylone z dniem
26.03.2020 r. i w jego miejsce będzie obowiązywać Rozporządzenie Ministra
Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830)).
3. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności
będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na Terenie
Budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek
z jego pracowników.
2.3.5.3.2. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 poz. 963). Zapisy do dziennika budowy będą
czynione na bieżąco i powinny rejestrować, w formie wpisów, przebieg robót
budowlanych oraz wszystkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku ich
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wykonywania i mające znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości
wykonywania budowy.
2. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.
3. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez Wykonawcę oraz
Zespół Inspektora Nadzoru.
4. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące
informacje:
1) data przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy,
2) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
3) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
4) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
5) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, zanikających lub ulegających
zakryciu,
6) wyjaśnienia, komentarze i sugestie stron Umowy,
7) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań
wynikających z warunków klimatycznych,
8) dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,
9) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
budowie,
10) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z
określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,
11) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały
przeprowadzone,
12) inne istotne informacje.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Wszystkie decyzje Zespołu
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zespół Inspektora Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.
2.3.5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
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Poza dziennikiem budowy dokumentami budowy są w szczególności:
1) dokumentacja projektowa,
2) program zapewnienia jakości,
3) dokumenty wchodzące w skład Umowy,
4) pozwolenie na budowę,
5) protokoły przekazania Terenu Budowy Wykonawcy,
6) instrukcja ruchu instalacji i sieci jeśli będzie wymagana w uzgodnieniu wydanym
przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub przepisy prawa,
7) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne,
8) instrukcje Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego oraz sprawozdania
ze spotkań i protokoły z narad na budowie,
9) protokoły odbioru robót, w tym robót zanikających,
10) opinie ekspertów i konsultantów,
11) korespondencja dotycząca budowy,
12) plan BIOZ,
13) inne dokumenty dotyczące budowy.
2.3.5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu dla Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego oraz
uprawnionych organów kontrolnych w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.3.5.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania
budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającegom.in.
następujących dokumentów:
 rysunków roboczych,
 wyników wymaganych badań,
 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
 dokumentacji powykonawczej.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład Umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych
przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na cenę ofertową i wszelkie wynikające stąd
koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
2.3.5.3.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich tzw.
nieistotnych zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te
należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Po
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zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zespołowi Inspektora
Nadzoru w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Dodatkowo w ramach dokumentacji
powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu
powykonawczego. Treść tych dokumentów należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. W
ramach dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć także dokumenty wyszczególnione w
punkcie I.2.2.4. niniejszego PFU.
2.3.5.3.7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 3 sztuki kompletnych papierowych
egzemplarzy:
1) instrukcji współpracy ruchowej instalacji przyłączanej z siecią Operatora, obejmującej
urządzenia pierwotne i zainstalowane oraz automatykę i zabezpieczenia, uzgodnionej
w Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu .
2) instrukcji eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz katalogi części zamiennych,
schematy elektryczne, listy parametrów urządzeń parametryzowalnych oraz wykazy
materiałów eksploatacyjnych i ich zamienników. Wykonawca powinien
poinformować o tym wymogu producentów i/lub dostawców zaś wynikające stąd
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcję współpracy ruchowej instalacji przyłączanej z siecią Operatora, obejmującej
urządzenia pierwotne oraz automatykę i zabezpieczenia należy sporządzić i dostarczyć
również w wersji elektronicznej na nośniku CD – szt. 3 (Zamawiający dopuszcza
następujące formaty plików: TXT, RTF, DOCX, XLSX, PDF, DWG).
2.3.6. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi prawem i odrębnymi przepisami oraz SIWZ.
W uzgodnionym z Zespołem Inspektora Nadzoru terminie, przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót Wykonawca przedłoży szczegółową informację o
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Zatwierdzenie Zespołu Inspektora Nadzoru udzielone jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że
nadal spełniają one wymagania.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zespołowi Inspektora Nadzoru wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających naich ocenę. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Teren Budowy materiałów lokalnych. Za ich
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych
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źródeł wymaga zatwierdzenia Zespołu Inspektora Nadzoru.
2.3.6.1. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia
2.3.6.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zespół
Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Teren przeznaczony do składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowany w obrębie
Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych z Zespołem
Inspektora Nadzoru i Zamawiającym.
2.3.6.1.2. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i SIWZ, w tym w Umowie o
wykonanie zamówienia, poinformuje o takim zamiarze i uzyska zgodę Zespołu Inspektora
Nadzoru i/lub Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich użyciem, które musi
uwzględniać czas na ewentualne wymagane badanie materiału lub urządzenia przez Zespół
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Dopuszcza się użycie materiałów zamiennych po
wykazaniu, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tzn. spowodują obniżenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację i/lub spowodują
poprawienie parametrów technicznych i/lub wynikają z aktualizacji rozwiązań technicznych z
uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być później ponownie
zmieniany bez akceptacji Zespołu Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. Zmiana taka
musi być dokonana zgodnie z Umową.
2.3.7. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
Umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zespołowi Inspektora Nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy
zostaną przez Zespół Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
2.3.8. Transport
1. Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji budowlanej oraz wskazaniami Zespołu
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Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z Umowy.
2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Umowy, będą usunięte z Terenu Budowy na polecenie Zespołu Inspektora
Nadzoru.
3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, terenie ZUOK oraz dojazdach do Terenu Budowy.
2.3.9. Kontrola jakości materiałów, robót budowlanych i urządzeń
2.3.9.1. Zasady kontroli jakości
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów,
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając do niego swoich pracowników, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania
materiałów oraz jakości wykonania robót.
2) Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zespół Inspektora Nadzoru
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonywania jest zadowalający.
3) Zespół Inspektora Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami.
4) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji budowlanej i innych przepisach. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone m.in. w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zespół Inspektora
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z Umową.
5) Wykonawca dostarczy Zespołowi Inspektora Nadzoru na jego życzenie świadectwa
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają m.in.
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
2.3.9.2. Atesty materiałów i urządzeń
1) Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Zespół Inspektora Nadzoru może
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
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- Polską Normą, lub
- aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) i które spełniają wymogi
dokumentacji projektowej.
2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników
tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zespołowi Inspektora
Nadzoru.
3) Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być
badane przez Zespół Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej nie
zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.3.9.3. Pobieranie próbek
1. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
2. Zespół Inspektora Nadzoru i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału
w pobieraniu próbek. Na ich zalecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
jego własnej woli. W przypadku odmowy wykonania tych badań przez Wykonawcę
Zespół Inspektora Nadzoru lub Zamawiający zlecą je na własną rękę. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zespół Inspektora
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
niego. Koszty dodatkowo zleconych badań (przeprowadzonych przez Wykonawcę lub
zleconych przez Zespół Inspektora Nadzoru na własną rękę lub przez Zamawiającego)
pokrywa Wykonawca w przypadku, gdy potwierdzą one podejrzewaną przez Zespół
Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego wadę materiału lub wystąpienie usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
2.3.9.4. Badania i pomiary.
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych. W przypadku, gdy normy i wytyczne nie obejmują jakiegokolwiek
wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zespół Inspektora Nadzoru.
2. Zespół Inspektora Nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych
materiałów z wymaganiami, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników
badań.
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3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zespół
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji
Zespołu Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca będzie przekazywać Zespołowi Inspektora Nadzoru kopie raportów z
wynikami badań w terminie z nim uzgodnionym. Kopie wyników badań będą mu
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
również przez niego zaaprobowanych.
5. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca, poza sytuacjami wskazanymi w punkcie I.2.3.9.3.2. niniejszego
PFU.
6. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zespół Inspektora Nadzoru i Zamawiający
są uprawnieni do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u
źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona
im będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
2.3.9.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Umowy
Materiały uznane przez Zespół Inspektora Nadzoru za niezgodne z wymaganiami muszą być
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zespół Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezapłacone.
2.3.10. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określają § 10 i §14 Wzoru umowy – III
części SIWZ.
2.3.11. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zasad prowadzenia robót
1) Etapowanie rozbudowy
Prace prowadzone w zakresie rozbudowy systemu elektroenergetycznego ZUOK „Orli
Staw” będą miały miejsce w Zakładzie podczas jego pracy. W związku z powyższym
wymagane jest etapowanie prac w celu zminimalizowania przestojów linii
produkcyjnych. Harmonogram wykonania prac należy uzgodnić z Zamawiającym podając
czas potrzebny na wykonanie prac pozbawiających zasilania w energię elektryczną sieci
energetycznej lub części sieci energetycznej ZUOK „Orli Staw”.
Można wyróżnić kilka zasadniczych etapów, które umożliwią realizację przedmiotu
zamówienia na terenie Zakładu:
a) Modernizacja stacji transformatorowej nr 01115.
Etap ten będzie się wiązał z wyłączeniem zasilania na całym zakładzie na czas
modernizacji pola pomiarowego nr 2 i pola nr 3.
b) Budowa rozgałęźnika SN.
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II.
1.

Etap ten będzie się wiązał z wyłączeniem zasilania stacji transformatorowej nr
01222 na czas montażu rozgałęźnika SN i przepięcia kabli.
c) Budowa linii kablowych SN dla potrzeb zasilania stacji transformatorowej
obsługującej sortownię odpadów (TR4).
d) Budowa stacji transformatorowej TR4 obsługującej sortownię odpadów
wyposażonej w rozdzielnice SN, transformator i rozdzielnicę główną RGnn.
e) Wymianę kabla zasilającego nn-0,4kV rozrywarki worków BRT.
Proponowaną trasę kabli SN przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu
– koncepcja rozbudowy (załącznik nr 10 do niniejszego PFU).
Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie uzgodnienia wyłączeń zasilania z Operatorem
Sieci Dystrybucyjnej. Prace, które wymagają wyłączenia napięcia w sieci
energetycznej (lub części sieci energetycznej) ZUOK Orli Staw należy szczegółowo
uzgodnić z Zamawiającym na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem
wyłączenia. Najważniejszym punktem takich uzgodnień jest określenie maksymalnej
przerwy czasowej w zasilaniu oraz ustalenie dnia (dni) takich prac. Przerwa w
zasilaniu nie może być dłuższa niż 4 dni robocze. Na czas powyższej przerwy w
zasilaniu, Wykonawca winien zapewnić zasilanie rozdzielnic głównych nn w stacjach
transformatorowych 01115 (TR2) i 01222 (TR1) z agregatów prądotwórczych o
mocach
wystarczających
do
podtrzymania
podstawowych
procesów
technologicznych i kluczowych odbiorów Zakładu, tj. dla rozdzielnicy nn w stacji
transformatorowej 01115 (TR2) min. 250 kW, dla rozdzielnicy nn w stacji
transformatorowej
01222 (TR1)
min. 100 kW. Zamawiający dopuszcza
wykorzystanie w tym celu istniejącego agregatu kogeneracyjnego 2G Agenitor 306
(napędzanego biogazem ze składowiska odpadów) o mocy 250 kW, wpiętego w sieć
energetyczną zgodnie ze Schematem zasilania Zakładu – koncepcja rozbudowy
(załącznik nr 9 do niniejszego PFU). Minimalna moc stabilnej pracy wyżej
wymienionego agregatu to 125 kW (50% mocy znamionowej). Czas całkowitego
jednorazowego wyłączenia zasilania np. na czas dołączenia czy odłączenia agregatów
nie powinien być dłuższy niż 4 godziny.
Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
1) Wypis i wyrys z rejestru gruntów działki nr 156/1, obręb 0013 Prażuchy Nowe
obejmujący teren realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do niniejszego
PFU).
2) Uchwała Nr V/35/99 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 2 lutego 1999 roku w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe (załącznik 14 do niniejszego PFU);
3) Uchwała nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe (załącznik nr 15 do niniejszego PFU).
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2.

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający dostarczy przedmiotowe oświadczenie przed złożeniem przez Wykonawcę
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
3.
Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami w szczególności polskiego Prawa budowlanego
oraz Polskich Norm i norm branżowych.
W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji
aktualnej na dzień wykonywania robot.
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych
polskich przepisów i Polskich Norm i im równoważnych. Lista norm polskich dostępna na
stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w polskiej i
angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np.
w programie Integram-Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO
zawierającym normy z zakresu budownictwa, normy branżowe, zbiór przepisów prawa
budowlanego, dostępnym na: www.integram.com.pl.
Obowiązującą edycją norm, przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów prawa
będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później w dniu poprzedzającym dzień
składania ofert.
Aktualność norm, przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów prawa Wykonawca
sprawdzi za każdym razem na dzień z składania wymaganych wniosków materiałowych
decyzji administracyjnych i innych.
3.1. Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa
Wykonawca obowiązany jest do zastosowania się do wszystkich wymagań Prawa polskiego.
Poniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamówienia:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze
zm.),
4) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2389 ze zm.),
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013, poz. 492) (Zamawiający
zwraca uwagę, że przedmiotowe Rozporządzenie zostaje uchylone z dniem 26.03.2020 r.
i w jego miejsce będzie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1830)).,
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6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.).
7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1396 ze zm.),
8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112),
10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 55),
11) Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,
12) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 725 ze zm.),
13) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963),
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935),
17) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. z2012 r. poz. 463),
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.),
20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266
ze zm.),
21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnegi i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. nr
263, poz. 1572),
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22) Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),
23) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
ze zm.),
24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 ze zm.).
25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz.
401).
26) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.),
27) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),
28) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i oceny rynku (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 544),
29) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843),
30) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).
3.2. Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca obowiązany jest do stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie
Robót. Poniżej zestawiono niektóre normy związane z projektowaniem i realizacją inwestycji:
1) PN-EN 50110-1 :2013-05 Eksploatacja urządzeń elektrycznych,
2) PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa,
3) Instrukcja Organizacji i Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
Energa Operator, Gdańsk wrzesień 2013 r.,
4) PN-EN 62271-202:2014-12 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –
Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie
napięcie,
5) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,
6) PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji,
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7) PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar,
8) PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża
gruntowego,
9) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-5 Projektowanie geotechniczne – Część 1 – Zasady ogólne,
10) PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2 – rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego,
11) PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia. Symbole – Podział i opis gruntów,
12) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
13) PN-HD 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje,
14) PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia– Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi
lub łączeniowymi,
15) PN-IEC 60364-4-45;:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,
16) PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
17) PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne,
18) PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym,
19) PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza
20) PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa,
21) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru
22) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe
i żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania
23) PN-N-18002:2011 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
24) Norma SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
26) Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
27) PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych.
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28) PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez
dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne.
29) PN-ISO 3864-1:2006 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
- Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach
pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
30) PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
31) PN-N-O1256-4:I997 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
32) PN-ISO 45001:2018-06 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
33) PN-ISO 6790:1996 i PN-ISO 6790/Ak:1997 - Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń
przeciwpożarowych i zwalczania pożarów - Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpożarowej - Wyszczególnienie.
34) PN-ISO 8421-2:1997 - Ochrona przeciwpożarowa - Terminologia - Budowlane środki
ochrony przeciwpożarowej.
4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
1) Zamawiający załącza aktualną mapę dla celów projektowych dla terenu rozbudowy
energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej TR4 w ZUOK Orli
Staw.
2) Badania geotechniczne dla terenu lokalizacji rozbudowy energetycznej sieci zasilającej
wraz z budową stacji transformatorowej TR4 – Zamawiający dysponuje niżej
wymienionymi dokumentacjami hydrogeologicznymi:
 Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla potrzeb lokalizacji i
koncepcji budowy wysypiska oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia, województwo kaliskie, opracowana przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „PROXIMA” S.A., Oddział w Poznaniu,
Poznań, maj 1997 r. (załącznik nr 13 do niniejszego PFU),
 Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna, opracowana przez
CONECO Sp. z o.o., Rumia, czerwiec 2000 r. (załącznik nr 5 do niniejszego PFU),
 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w podłożu
projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów w Prażuchach
Nowych wraz z projektem robót geologicznych na wykonanie piezometrów”,
opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smardzewskiej 15,
60-161 Poznań, sierpień 2012 r. (załącznik nr 2 do niniejszego PFU),
 Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej
kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów komunalnych w Prażuchach
Nowych, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, kwiecień 2013 r. (załącznik nr 3 do niniejszego
PFU),
 Opracowanie wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektów, opracowane przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy
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ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, grudzień 2012 r. (załącznik nr 6 do niniejszego
PFU).
Istnienie powyższych opracowań nie oznacza, że warunki gruntowe zostały w pełni
rozpoznane. Wykonawca na etapie opracowywania projektu zobowiązany będzie do
wykonania ew. uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej w zakresie wynikającym z
potrzeb realizacyjnych.
3) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem.
Realizacja budowy nie może stanowić przeszkody w normalnym funkcjonowaniu
Zakładu. Przewidywane utrudnienia należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z
Zamawiającym.
Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane,
usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
III. Spis załączników do PFU
Aktualna mapa do celów projektowych terenu realizacji inwestycji – wersja
Zał. nr 1
elektroniczna
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w
podłożu projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów
Zał. nr 2
w Prażuchach Nowych wraz z projektem robót geologicznych na wykonanie
piezometrów, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, sierpień 2012
Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu
projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów
Zał. nr 3
komunalnych w Prażuchach Nowych, opracowana przez HYDROCONSULT
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, kwiecień
2013 r.
Rysunek – Lokalizacja terenu rozbudowy energetycznej sieci zasilającej
Zał. nr 4
wraz z budową stacji transformatorowej ST4 w ZUOK Orli Staw.
Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna, opracowana
Zał. nr 5
przez CONECO Sp. z o.o., Rumia, czerwiec 2000 r
Opracowanie wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla
Zał. nr 6
potrzeb posadowienia, opracowane przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, sierpień 2012 r.
Zał. nr 7

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów działek, których dotyczy inwestycja

Zał. nr 8

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A.
znak P/17/055915 z dnia 03.01.2018r. z aktualizacją z dnia 25.03.2019 r.
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Zał. nr 9

Schemat zasilania Zakładu – stan istniejący

Zał. nr 10

Plan zagospodarowania terenu – koncepcja rozbudowy

Zał. nr 11

Schemat zasilania Zakładu – koncepcja rozbudowy

Projekt zasilania urządzeń technologicznych zasilanych z rozdzielnicy
głównej RGnn stacji transformatorowej TR 4
Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla potrzeb
lokalizacji i koncepcji budowy wysypiska oraz Zakładu Utylizacji Odpadów
Zał. nr 13
Komunalnych w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia, województwo
kaliskie, opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu
„PROXIMA” S.A., Oddział w Poznaniu, Poznań, maj 1997 r.
Uchwała Nr V/35/99 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 2 lutego 1999 roku
Zał. nr 14
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe
Uchwała nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 28 kwietnia
Zał. nr 15
2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe
Uwaga! Forma papierowa załączników znajduje się do wglądu w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
Zał. nr 12

JRP.271.1.1.2020

Strona 47 z 47

