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1. Podstawa opracowania 

 
1. Zlecenie na wykonanie programu Funkcjonalno - Użytkowego przez Miasto i Gminę Oleśnica. 

2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja 

3. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 ustawy. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod      i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

7. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym. 
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I. Oprawy 

2. Część opisowa 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i 

Gminy Oleśnica  w ramach jednego zamówienia publicznego. 

 

Zakres zadania 

 
Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie modernizacji następujących 

elementów systemu: 

- zamiana oświetlenia starego nieefektywnego oświetlenia sodowego i rtęciowego, 

na nowoczesne energooszczędne oświetlenie w technologii LED,  

- wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki we wskazanych inwentaryzacją 

miejscach, mocowania, haki 

- wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, 

skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki 

- wyniesienie punktów zapalania ze stacji transformatorowych 

- zainstalowanie jednej oprawy w latarni hybrydowej wykorzystującej energię OZE 

- zastosowanie systemu sterowania  

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 

- wymiana zabezpieczeń we wnękach słupowych oraz na liniach napowietrznych. 

 
PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, 

MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJĄCYCH PODPORACH. 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na 11 lipca 2003 roku 

(Dz. U. z  2010r.  nr  243  poz.  1623  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  Ustawą,  roboty  budowlane 

w rozumieniu Ustawy Art.3 ust. 7 polegającej na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy 

oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) 

oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci 
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elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na Budowę według przepisów 

Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt. 15. 
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3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

 
3.1. Wymagania ogólne Zamawiającego 

 
Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

 

 zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - 

dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

 Zakres prac objętych zadaniem: 

- demontaż wskazanych opraw 

- montaż nowych opraw w technologii LED 

- zastosowanie systemu sterowania  

- remont szaf oświetleniowych zgodnie z opisem zadania, oraz wyniesienie systemu 

sterowania ze wspólnych rozdzielni stacji Transformatorowych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 

wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem,  spowodowanych 

przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia 

stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób 

uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

 wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów fotometrycznych i przeprowadzenie rozruchu 

urządzeń. 

 prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

 zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu 

 przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie Miasta i Gminy Oleśnica. 

 

 
3.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 

zakres robót budowlanych. 

 
 
Ilość punktów świetlnych przeznaczonych do modernizacji w Mieście i Gminie Oleśnica – 476 

szt. z 525 istniejących punktów (na podstawie inwentaryzacji). Lokalizacja opraw oraz obwodów 



8  

oświetleniowych określona jest w tabeli inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do tego 

opracowania. Nazwy obwodów oświetleniowych jednoznacznie wskazują położenie 

modernizowanych punktów świetlnych. 

Oprawy przed i po modernizacji z określeniem mocy rzeczywistych 
 
 

Oprawa Przed modernizacją Po modernizacji 

  
ilość 

moc 

jednostkowa 

[W] 

moc 

łączna 

[kW] 

 
ilość 

moc 

jednostkowa 

[W] 

moc 

łączna 

[kW] 

LED 26 W   0,00 249 26 6,474 

LED 35 W   0,00 412 35 14,420 

LED 35 W (OZE)   0,00 1 35 0,035 

LED 42 W 49 42 2,058 49 42 2,058 

LED 52 W   0,00 41 52 2,132 

rtęciowa 196 265 51,940   0,00 

sodowa 79 83 6,557   0,00 

sodowa 201 176 35,376   0,00 

Razem 525  95,931 752  25,119 

 
Do modernizacji zakwalifikowano 476 lamp z 525 istniejących. 

W projekcie zastosowano: 

 

Oprawa Po modernizacji 

  
ilość 

moc 

jednostkowa 

[W] 

 
moc łączna [kW] 

LED / projektowana 249 26 6,474 

LED / projektowana 413 35 14,455 

LED / projektowana 41 52 2,132 

Razem 703  23,061 

 

 

Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw 

sodowych  i  rtęciowych  zainstalowanych  obecnie  na  terenie  objętym  niniejszym    zadaniem 
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w ilości 476 szt.  wynosi ok. 93,873 kW.  Po  przebudowie  systemu oświetleniowego moc 

zostanie zmniejszona do 23,061 kW. 

Drogi: klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie z zasadami „Warunków 

technicznych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 § 109. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót, oraz wykonania projektu zaleca się kierowanie 

dodatkowo: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badan i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych 

 treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego projektu, 

 

 
3.1.2. Strefy ochronne 

Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych. 

 
3.1.3. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymieniona dokumentację: 
 

 
Lp. Nazwa dokumentu Zawartość 

1 Zestawienia inwentaryzacyjne Załącznik nr 1 

2 Przedmiar robót Załącznik nr 2 

3 Obliczenia fotometryczne dróg dla Miasta i Gminy Oleśnica Załącznik nr 3 

 

 

 

3.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

3.2.1. Zasilanie w energie elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy 300,00 kVA 

o napięciu 230 V. 

 

3.2.2. Wymagania co do zastosowania sprzętu oświetleniowego : 

Zadaniu podlega : 

1. Wymiana opraw na oprawy w technologii LED zgodnie z doborem oraz dokumentacją przebudowy 

oświetlenia w ilości 703 szt. punktów świetlnych. 
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1) Wymiana wysięgników na słupach  – szt. 703 

2) Wymiana opraw na słupach – szt. 703, w tym zainstalowanie jednej oprawy w latarni 

hybrydowej wykorzystującej energię OZE 

3) Remont szaf oświetleniowych SOU / montaż zabezpieczeń - szt. 41 
 

2. Świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanego systemu oświetleniowego przez 3 letni 

okres obowiązywania rękojmi na wykonane roboty za kosztorysową cenę ofertową uzależnioną 

od ilości opraw objętych konserwacją zgodnie z poniższym opisem: 

1) wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych . 

2) wymiana elementów linii tj.: bezpieczników, zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu 

zgłoszenia awarii) 

3) przeglądy   elementów   sterujących   oświetleniem   lub   ich   wymiana,   (raz   w   roku  

i w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia) 

4) usuwanie zwarć w liniach oświetleniowych  należących do zamawiającego i oprawach,  

(w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii) 

5) wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołami, (raz na 3 lata) 

6) wycinanie gałęzi drzew w  obrębie  punktu  świetlnego  (z  wywózką)  (w  czasie  7  dni 

od momentu zgłoszenia), 

7) uzupełnianie i wymiana należących do zamawiającego opraw zniszczonych 

lub zdewastowanych. 



  

4.     Wymagania dla ofert równoważnych: 

 

Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Urząd 

Miasta i Gminy Oleśnica dokumentacją programową, która ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia wskazuje konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego. 

W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne 

posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno  – użytkowe, jakich użyto     w 

dokumentacji programowej do wykonania modernizacji.  

Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania: 

1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji 

programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym 

gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone     w 

projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować identyczne 

warunki w zakresie geometrii zawieszenia opraw jak w obliczeniach Zamawiającego. Poziomy 

parametrów luminancji i natężenia oświetlenia powinny być nie gorsze jak w obliczeniach 

Zamawiajacego a pozostałe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13201: 2007 Oświetlenie dróg. 

Celem  przedstawienia  obliczeń  jest  udokumentowanie  zamienności   opraw  w  stosunku do 

programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia 

wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego 

wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników 

obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami 

projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika 

zapasu   (ew.   odwrotności    -   wskaźnika   utrzymania),   parametrów    rodzaju    nawierzchni, 

parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry 

dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. Porównywane będą parametry średnie. 

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich 

równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach. 

Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi 

posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika. 

 

Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji  zadania, 

ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji. 



  

Zastosowane produkty równoważne należy wykazać w kosztorysach ofertowych, które stanowią 

element oferty. 

4.1. Parametry techniczno- użytkowe, jakimi powinny się 

charakteryzować materiały przewidziane do zabudowy 

 

Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje 

zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych . 

 

a) Wysięgnik stalowy przystosowany do montażu nad linią elektroenergetyczną zarówno  na 

żerdziach typu ŻN jaki i typu E. Wykonawca w ramach oferty musi przewidzieć wszelkie 

koszty związane z montażem wysięgnika na istniejących stanowiskach słupowych.  

Wysięgniki  muszą  być  ocynkowane  zanurzeniowo  o  grubości   powłoki cenkowej od  70  

do  150  mikrometrów  (µm).   Przewiduje  się  montaż   wysięgników   o wysięgu 1,0 i 1,5m i 

wysokości 1,5-2,0m, przy kącie nachylenia od 5-15 stopni. 

b) Bezpiecznik napowietrzny słupowy dla napięcia znamionowe 660V i prądy znamionowe do 

63 A. Bezpiecznik przeznaczony do zabezpieczania odcinków linii napowietrznych  niskiego  

napięcia  przed  skutkami  przeciążeń  i  zwarć.  Konstrukcja    i budowa bezpieczników musi 

być przystosowana do instalowanie ich na wolnym powietrzu. 

c) Do połączenia oprawy z linią napowietrzną należy: 

przewidzieć kabel YKY 2X2,5mm2
 

 
d) Należy przewidzieć oprawy drogowe typu LED zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 optyka drogowa zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów dla przyjetych klas 

oswietleniowych 

 odlew ciśnieniowy z aluminium zgodnie z EN1706 

 regulacja kąta nachylenia oprawy na wysięgniku od -15° do +15° regulowany co max. 5°; 

 fi montażowe  uchwytu umożliwiające montaż do wysięgników o srednicach od 48 do 60  

mm  (uchwyt  w oprawie wykonany z tego samego materiału co cała oprawa); 

 certyfikat ENEC wraz z listą komponentów - dopuszczonych do zastosowania w oprawie, 

CE; 

 klosz  szkło hartowane o wytrzymałosci minimum IK08; 

wymiana klosza nie może zmniejszać stopnia szczelności oprawy, 

 uszczelnienie oprawy z wykorzystaniem uszczelki silikonowej (nie dopuszcza się 



  

standardowego silikonowania) 

 możliwość otwarcia oprawy bez użycia specjalizowanych narzędzi oraz w momencie otwarcia 

oprawy blokada uniemożliwiająca samoczynne zamknięcie się oprawy w czasie prac 

montażowo-konserwacyjnych (nie dopuszcza się opraw z elementami nitowanymi) 

 otwarcie oprawy zapewnia bez napięciową pracę w oprawie 

 ochrona przed uderzeniem (wandaloodporność) min. IK08 

 stopień szczelności całej oprawy – min. IP66; 

 zawór wyrównujący ciśnienie pomiędzy komorą lampy a otoczeniem 

 oprawa wyposażona  w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym),  oraz czujnik termiczny umieszczony 

na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. 

 min. 5  lat gwarancji na całą oprawę; 

 zasilacz z wejściem sterującym w standardize DALI lub 1-10, współczynnik mocy PF≥0,93 

  optyka PMMA w formie soczewek kształtujacych rozsył światła inywidualnych i 

identycznych dla każdej diody w ramach jednej oprawy; wyklucza sie oprawy z 

odbłyśnikowym kształtowaniem rozsyłu światła  

 skuteczność oprawy za kloszem nie mniejsza niż 135lm/W; 

 kolor oprawy zbliżony do RAL 7030, malowanie proszkowe zgodne z certyfikatem QLAB; 

 oddawanie barw nie mniejsze niż RA70; 

 temperatura pracy oprawy w środowisku -35 °/+45 °; 

 klasa izolacji II 

 Temperatura barwowa źródła światła 4000K (+/- 5%) 

  zasilanie oprawy – 220 – 240 V; 5060 Hz (+10%); 

 Ogranicznik przepięć SPD 10kV/10kA 

 Żywotność źródła światła  > 100.000 h | L90B10 | maksymalne natezenie prądu diod LED 

700mA 

 zabudowany sterownik redukcji mocy (natężenia oświetlenia), interfejs DALI lub 

1-10  (niepowodujący utratę gwarancji): 

o Możliwość deklaracji dowolnego poziomu mocy wyjściowej w przedziale 10% - 100%, 

godziny załączenia i wyłączenia redukcji mocy z dokładnością do max. 30 min.   oraz    

poziom    redukcji    w    zakresie    10%-100%    mocy    znamionowej  z rozdzielczością 

10%. 

o przeprogramowywanie parametrów oprawy, program redukcji mocy bez użycia zwyżki – 

podnośnika z odległosci conajmniej 12m od oprawy 

o możliwość programowania min. 3 poziomów redukcji mocy; 

o Początkowy program redukcji przedstawia się następująco: 



  

Drogi miejskie w godzinach nocnych: 

od włączenia do 0.00 - 100% mocy, od 

23.00 - 5.00 - 70% mocy, 

od 5.00- wyłączenia - 100% mocy 

 

Drogi gminne i powiatowe o małym natężeniu ruchu w godzinach nocnych:  

od włączenia do 23.00 - 100% mocy, 

od 5.00 – wyłączenia - 100% mocy, 

 

Uwaga: 

 
1/ Wszystkie oprawy drogowe powinna pochodzić z tej samej rodziny, mieć ten sam kolor – 

spójność wizualną; 

2/ Warunki gwarancji: 

- zgodnie z ofertą; 

3) Sposób realizacji gwarancji 

- Niesprawność oprawy w czasie obowiązywania gwarancji wykonywana bedzie na koszt Wykonawcy 

poprzez jej wymiane na wolną od wad. 

 

e) Obudowa  szafki oświetleniowej (w razie konieczności wymiany)  wykonana  z materiału 

termoutwardzalnego   o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44; 

 szafa oświetleniowa musi zostać wyposażona: 

o w układ kompensacji mocy biernej, jej dobór zostanie poprzedzony stosownymi 

pomiarami. Dokumentację dotyczącą doboru należy przedłożyć do akceptacji 

inspektorowi nadzoru. 

Uwaga: 

 
W przypadku pojawienia się kosztów związanych z brakiem, bądź niewłaściwą 

kompensacją mocy biernej, Zamawiający wszystkie koszty re-fakturuje na Wykonawcę. 

o w układ ograniczający prąd udarowy w trakcie rozruchu układu oświetleniowego, 

o w ograniczniki przepięć typu B+C 2P lub 4P w zależności od rodzaju sieci wyposażona w 

zegar astronomiczny 

 
f) Linia napowietrzna oraz osprzęt 

Należy  zastosować   przewód   elektroenergetyczny  samonośny  o   żyłach   aluminiowych  

i izolacji z polietylenu usieciowanego odporny na rozprzestrzenianie płomienia typu 

AsXSn2x25mm2. Żyły aluminiowe okrągła, zagęszczone kl. 2 wykonywane jako 7-drutowe o 

napięciu znamionowym 0,6/1 kV zgodnych z normą ZN-CB-16:2002. Do połączeń przewodów 

należy zastosować zaciski izolowane jednostronnie i/lub dwustronnie przebijające izolację Al/Cu 

Przewody fazowe zasilające oprawy należy zabezpieczyć przy pomocy izolowanych 

bezpieczników skrzynkowych z wkładkami topikowymi D0 lub BiWts dobranymi do mocy opraw. 



  

Osprzęt służący do mocowania przewodów liniowych - izolowany - kompatybilny z typem 

przewodów. Osprzęt stalowy należy zastosować w wersji ocynkowanej. 

 

g) Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa (OZE) 

 

 Słupy 

Słupy montowane na fundamenty prefabrykowane, odpowiednio dostosowane do typu słupa. Ze 

względu na konieczność zapewnienia niskich kosztów eksploatacji dla przyszłego właściciela 

urządzeń,  na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę słupy oświetleniowe powszechnie 

stosowane stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta do wysokości 0,5 m 

warstwą polimeryzacyjną odporną na sól i mocz. 

• Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa.   

• Słupy powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) 

• Słupy muszą być wyposażenie w tabliczkę ostrzegawczą. 

•  Grubość ścianki słupa ocynkowanego winna wynosić minimum 3,0 mm, powłokę cynkowania 

wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461.  

•  Na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, 

nazwą producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.  

•  słup stalowy, grubościenny, obustronnie ocynkowany o przekroju sześciokąta  

•  wysokość masztu 8 m, wysokość zawieszenia źródła światła 7 m  

• wytrzymałość mechaniczna słupa musi zapewnić jego bezpieczną eksploatację w miejscu 

lokalizacji przy zastosowanych przez Wykonawcę podzespołach, 

•  słup musi posiadać stosowne obliczenia do obciążeń wynikających z zawieszenia, oprawy LED, 

paneli fotowoltaicznych oraz naporu wiatru dla II strefy wiatrowej  

• konstrukcja słupa musi zawierać otwór rewizyjny zamykany drzwiczkami. W rewizji należy 

umieścić układ sterujący systemem hybrydowym 

• na szczycie słupa panele fotowoltaiczne wraz z turbiną wiatrową montowaną na szczycie, 

poniżej zamontować należy oprawy oświetleniowe typu LED na wysięgniku 

• akumulatory żelowe powinny być zamontowane w ziemi, obok fundamentu, w wodoodpornej 

skrzyni z wytrzymałego tworzywa sztucznego, rozpraszającej ciepło, antykradzieżowej lub 

w specjalnej komorze wewnątrz słupa. W przypadku montażu we wewnątrz słupa 

wykonawca ponosi odpowiedzialność za wandalizm, kradzież. 

•  na etapie odbioru robót należy dostarczyć deklaracja zgodności CE na maszty zatwierdzony 

przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający spełnianie przez konstrukcję wymagań 

zgodnych z normami EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 1090-1:2009+A1:2011, 



  

świadectwo jakości powłoki cynkowej według ISO 1461, obliczenia wytrzymałościowe 

świadczące o odpowiednim dobraniu parametrów zgodne z normą PN EN 1991-1-4, PN EN 

40-5: 2002 

 Fundament pod lampę hybrydową 

• prefabrykowany, przeliczony ze względu na wagę systemu, pod montaż lampy hybrydowej, 

solarne w II strefie wiatrowej 

• zgodny z normą PN-EN 14991: 2010 – załączyć dokument potwierdzający (CE, deklaracja 

zgodności producenta). 

 Oprawa oświetleniowa LED 

• należy zastosować oprawy LED o mocy minimum 35 W 24VDC,  

• korpus oprawy wykonany z aluminium malowanego proszkowo na kolor jasno szary 

• stopień ochrony oprawy IP65 

• oprawa wyposażona w zasilacz LED 

• wydajność min 110 lm/w 

• temperatura barwy światła 3800-4200 K  

• żywotność diod LED 60.000 godzin 

• oprawa posiadająca możliwość redukcji mocy przy współpracy z regulatorem solarnym 

• temperatura pracy oprawy -30 stopni do + 50 stopni 

• zabezpieczenia napięciowe 

• oprawa ma posiadać oryginalną naklejkę znamionową, 

• czas świecenia opraw: od zmierzchu do świtu. 

• załączanie opraw: czujnik zmierzchowy. 

Na etapie odbioru robót należy dostarczyć certyfikat CE potwierdzający spełnianie norm 

europejskich oraz kartę katalogową oprawy LED. 

 Akumulatory 

• dla jednego zestawu należy zastosować dwa akumulatory bezobsługowe, żelowe, napięcie 

12V lub 24V, głębokiego rozładowania,  

• pojemność akumulatorów min 200 Ah – pojemność należy dobrać do warunków terenowych 

tak aby zapełnić autonomiczne działanie systemu minimum przez 4 dni 

• do odbioru końcowego należy dostarczyć deklarację CE producenta na zgodność z 

obowiązującymi normami. 

 Moduły fotowoltaiczne 

• dla jednego zestawu należy zastosować panel fotowoltaiczny wykonany w technologii 

polikrystalicznej o mocy minimum 2 x 190 W, posiadające powłokę antyrefleksyjną 

zmniejszająca odbicia oraz szkło hartowane o grubości min. 3,9 mm. Panele należy 



  

zainstalować na maszcie nad oprawą oświetleniową LED w taki sposób żeby żadna z części 

konstrukcji nie zacieniała modułów w ciągu dnia, 

• napięcie w punkcie MPPT min. 29V, 

• prąd w punkcie mocy max. min. 8A 

• wydajność panela min. 15%, 

• gwarancja producenta na panel: 10 lat,  

• gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% mocy znamionowej – 12 lat, 80% mocy 

znamionowej – 25 lat, 

• należy dostarczyć deklarację zgodności CE producenta potwierdzającą zgodność z normami 

i aktami normatywnymi: Dyrektywa 73/23/EEC, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, 

CEI/IEC 61215-61646. 

 Regulator solarny 

•       prąd znamionowy 15A, 

•       znamionowe napięcie pracy 12/24 VDC wybierane automatycznie, 

•       sterowanie czasowe, 

•       posiada algorytm MPPT, 

•       stopień ochrony obudowy IP67, 

•       sprawność regulatora: 98% w punkcie mocy maksymalnej modułów, 

•       funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości 

trwania nocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem 

akumulatorów, 

•       zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 

•       funkcja automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED, 

•       zabezpieczenie przed zwarciem, 

•       programowanie odbywa się za pomocą bezprzewodowego pilota, którym można 

programować wiele kontrolerów tego samego typu, 

•      na etapie odbioru robót należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normami: 

EN 50081-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 61000-4-2, EN 60335-1, EN 60335-2-29. 

•      Zamawiający dopuszcza redukcję natężenia oświetlenia do 50 % wartości wyjściowej w 

godzinach 23.00 -4.00 

 Parametry obudowy dla akumulatorów montowanych w ziemi 

•       należy zamontować w ziemi z boku fundamentu na głębokości około 60 cm od powierzchni 

gruntu, 

•       wykonana z tworzywa sztucznego – polipropylen, 



  

•       wodoodporna, IP 67, rozpraszająca ciepło, uniemożliwiająca przemieszczanie się 

akumulatorów w środku,  

•       wyposażona w uszczelki, wzmocnioną rurę osłonową do kabli wymiary wewnętrzne 550 x 

550 x 270 mm. 

 Turbina wiatrowa 

• należy zamontować na szczycie słupa, 

• moc minimum 400W 12/24V DC, startowa prędkość wiatru nie więcej niż 2,5 m/s, 

• pozioma oś obrotu, generator 3-fazowy, 

• ilość łopat wirnika: min.3, wykonane z włókna węglowego, 

• korpus siłowni wiatrowej zabezpieczony przed korozją, 

• wyposażona w hamulec elektrodynamiczny, 

• waga nie większa niż 17 kg, 

• Do turbiny należy zastosować regulator turbinowy wiatrowy, 

• na etapie odbioru robót należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z Dyrektywą 

EMC dla siłowni wiatrowych wydany z godnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

• na łożysku magnetycznym lub równoważnym zapewniającym taką samą trwałość 

 

 

4.1.1. Wymagane dokumenty potwierdzające równoważność opraw. 

 

1. Dokument wydany przez producenta (plus ew. tłumaczenie na język polski) potwierdzający 

spełnianie parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych w 

stosunku  do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe opraw), 

2. Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie 

3. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia na wezwanie 

próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy przewidzianych do 

zastosowania ( próbki do zwrotu ). 

4. Karty katalogowe, licencja ENEC z wykazem komponentów, deklaracje zgodności WE 

certyfikaty potwierdzajace zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. 

5. Zamawiający żąda załaczenia do oferty obliczeń fotometrycznych dokumentujacych 

osiagnięcie wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych, wykonanych w 

ogólnodostepnym programie do wspomagania obliczeń – w programie nie mogą wystepować 

jakiekolwiek treści obcojezyczne poza nazwami własnymi oferowanych produktów. Obowiązuje 



  

forma wydruku raportu obliczeń oraz w forma zapisu na nośniku elektronicznym w wersji pdf oraz 

w pliku programu do obliczeń – wersja aktywna z dodatkowo zapisanymi plikami 

fotometrycznymi opraw (w formacie eulumdat Ldt  użytymi do wykonanych obliczeń ). 

 

4.1.2. Inne równoważne podzespoły i części. 

 

W przypadku zastosowania innych podzespołów i części (za wyjątkiem opraw), innych niż 

przewidziane w dokumentacji programowej, wykonawca powinien: 

• Przedstawić  parametry  techniczno   -   użytkowe   zastosowanych   podzespołów   i   części  

w odniesieniu do użytych w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, 

• Przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez podzespoły i części deklaracji 

zgodności  producenta  z  normami  oraz  obowiązującymi  w  UE  dyrektywami  wystawioną   na 

podstawie przeprowadzonych badań lub certyfikat bezpieczeństwa B wystawiony przez polską 

jednostkę certyfikującą. 

 

4.2. Wymagania odnośnie warunków wykonania i odbioru 

robót odpowiadających zawartości Specyfikacji Technicznej 

 

4.2.1. Zakres robót objętych SST 

 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie 

oświetlenia zewnętrznego na drogach Miasta i Gminy Oleśnica, zgodnie z zestawieniem 

inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty należy wykonywać po dotychczasowej trasie przy 

zachowaniu ciągłości oświetlenia. O przystąpieniu do wykonywania robót należy na bieżąco 

informować  właściwego  dla  terenu  konserwatora  oświetlenia.  Roboty  wykonywać  zgodnie  

z harmonogramem   przedłożonym   i   zatwierdzonym   przez   właściciela   sieci   energetycznej 

i oświetleniowej. 

W ramach wykonania przebudowy  oświetlenia 

 
1. Zdemontować istniejące oprawy, wysięgniki oraz przewody  elektryczne 

 

2. Wymienić wysięgniki we wskazanych miejscach 

 
 



  

3.  Zamontować   wysięgniki,   oprawy   zgodne   z   projektem   lub   równoważne   zachowując 
istniejący system ochronny. 

 

4. W przypadku linii kablowych stosować izolowane złącza kablowe IZK bezpiecznikiem   6A. 
 

5. W  liniach  kablowych  należy  wymienić  przewód  YDY  2x2,5  od  tabliczki  słupowej      

do oprawy. 

6. W liniach napowietrznych wymienić przewód zasilający oprawę wraz z  zabezpieczeniem 

typu BZO 

 

 

4.2.2. Określenia podstawowe 

 
 

a. Słup oświetleniowy 

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 

oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

b. Wysięgnik 
 

- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

 

 
c. Oprawa oświetleniowa 

 

- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania  strumienia  świetlnego  wysyłanego 

przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania    i połączenia 

z instalacją elektryczną, 

d. Szafa oświetleniowa 
 

- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje  oświetleniowe. 

 
e. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00” Wymagania ogólne” 

 

 

4.3. Materiały 

4.3.1. Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca  się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych  w 

izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 



  

spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

 
- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli w kręgach, 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 

ułożone poziomo, 

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

 
4.3.2. Przewód kabelkowy 

 
 
Przewód do zasilania opraw oświetleniowych składa się z żyły, izolacji i powłoki ochronnej. Żyły 

powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm² , izolacja przewodu oraz powłoki ochronne 

powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód YKY 2x2,5 mm2    1000V. Miejsce 

składowania przewodu powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy uniknąć przechowywania przewodów w 

izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -5°C. 

 

 

4.4. Źródła światła i oprawy 

4.4.1. Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania. 

 
 
Należy stosować oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji. 

 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C    i  

wilgotności  względnej powietrza nie przekraczającej 80%  i  w  opakowaniach  zgodnych   z 

PN-86/O-79100 [19]. 

a)        Parametry użytkowe zastosowanych opraw w technologii LED: 
 

Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 

określone  w  Polskich  Normach  i  posiadać  aktualne  wymagane  certyfikaty  lub     deklaracje 



  

zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych 

 Konstrukcja oprawy wykonana jako odlew ciśnieniowy z aluminium zgodnie z EN1706. 

Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej.  Kolor   oprawy  zbliżony  do   RAL   

7030,   malowanie   proszkowe   zgodne z certyfikatem QLAB. Regulacja kąta nachylenia 

oprawy na wysięgniku od -15do +15° regulowany co max. 5°. Klosz oprawy wykonany ze 

szkła hartowanego o wytrzymałosci minimum IK08. Uszczelnienie   oprawy   z   

wykorzystaniem   uszczelki    silikonowej    (nie    dopuszcza  się standardowego 

silikonowania). Wytrzymałość oprawy pod kątem ochrony przed uderzeniem 

(wandaloodporność) min. IK08. Stopień szczelności całej oprawy – min. IP66. Oddawanie 

barw nie mniejsze niż RA70. Temperatura barwowa źródła światła 4000K (+/- 5%). 

Żywotność źródła światła > 100.000 h. Oprawa wyposażona w diody L90B10 o  

maksymalnym natężeniu prądu diod  LED  700mA.  Wszystkie  oprawy drogowe powinny 

pochodzić z tej samej rodziny, mieć ten sam kolor – spójność wizualną.  

 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne 

z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

 W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 

 

4.4.2. Farby nawierzchniowe 

 
 
Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę. 

 
Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami atmosferycznymi. 

 

 

4.5. Wymagania dotyczące wykonania robót: 

4.5.1. Montaż wysięgników 

 

 
Wysięgniki montować na słupach stojących za pomocą dźwigu i samochodu z balkonem. Część 

pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 



  

oświetleniowego    i    po    nastawieniu    w    pionie    unieruchomić     go    śrubami     znajdującymi 

się w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika po obciążeniu go oprawą bądź ciężarem równym ciężarowi 

oprawy. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod  katem  90°  z  tolerancją  ±2°  do  osi  jezdni  lub  stycznej 

osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć, aby części ukośne  wysięgników  znajdowały  się  w jednej  płaszczyźnie  równoległej 

do płaszczyzny oświetlanej jezdni. 

 

 

4.5.2. Montaż opraw 

 

 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. 

 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. (dokonanie 

zapłonu źródła światła) 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów do słupów i wysięgników. 

 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po uprzednim 

wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 

Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób   trwały,   aby   nie   zmieniały   swojego   położenia  

pod wpływem warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 

4.5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

 

 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiarów ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 

mogą być gorsze od podanych w dokumentacji projektowej. 

Po   wykonaniu   instalacji   oświetleniowej    należy    pomierzyć    (przy    TNS)    impedancję pętli 

zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie        wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej 

 



  

4.5.4. Demontaż elementów instalacji oświetleniowej 

 

 
a. Demontaż instalacji oświetleniowej (oprawy, wysięgniki) należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową, OST i SST oraz zaleceniami użytkownika tej linii. Wykonawca ma obowiązek wykonać tak  

demontażu  elementów  instalacji  oświetleniowej,   aby  elementy   te  nie  zostały  uszkodzone  lub 

zniszczone. 

b. Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca. 

 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca  powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i  uzyskać  od  niego  zgodę  na  jej  uszkodzenie bądź 

zniszczenie. 

 

4.5.5. Utylizacja źródeł światła i opraw 

 

 
Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca. Oprawy, których 

właścicielem nie jest Zamawiający należy przekazać właścicielowi protokolarnie. Oprawy 

wyeksploatowane i niezdatne do dalszego wykorzystania, których właścicielem jest Zamawiający 

poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

4.6. Wymagania ogólne 

4.6.1. Drogi : 

 
Przyjęto: 

- klasy oświetleniowe wg Normy PN-EN 13201 

 

 

4.6.2. Przepisy związane 

Normy 

 
1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 

 

2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

 
3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 

 
4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

 



  

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 

 
6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe 

 
7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 

 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

 
12. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.Nr  14,  poz.  60  

z późniejszymi zmianami). 

13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa 

 
14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

 
4.6.3. Inne dokumenty 

 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 

 
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciw porażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.) 

 

5. Tabela – zestawienie demontażu i montażu opraw 
Tabela przedstawia: stację zasilającą, ulicę, moc oprawy demontowanej, kategorię drogi, 

moc oprawy montowanej. 

5.1. Inne dokumenty : 
Załączono : 

 
5.1.1. Wyliczenia fotometryczne dla poszczególnych ulic 

 

5.1.2 Tabela parametrów dla obliczeń fotometrycznych z bilansem mocy opraw. 

 


