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Wymiana linii zasilającej OR Czempin. 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana na nowy kabla n.N. stanowiącego linie zasilającą 
Ośrodek Radiokomunikacyjny w Czempinie.  

2. Część opisowa. 

2.1. Kabel niskiego napięcia typ YAKY 4x70 mm2 ułożony w ziemi. 

Trasa kabla przebiega od transformatora nr ZEP RE-24 605 zlokalizowanego w miejscowości 

Czempin Piotrkowice do skrzynki energetycznej w obiekcie OR Czempin – pokazane na załą-

czonych zdjęciach..  

2.2. Długość kabla ok. 800 mb. 

 

3. Zakres prac. 

3.1. Odłączenie linii spod napięcia. 

3.2. Odkopanie kabla do wymiany wzdłuż jego trasy w terenie. 

3.3. Ułożenie nowego kabla w miejsce starego do wymiany, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – kabel układany na podsypce piaskowej, zasypany piaskiem, przykryty 

folią w kolorze niebieskim i zasypany ziemią. Grunt zagęszczony. 

3.4. Na kablu w miejscach kolizyjnych, skrzyżowaniach z innymi instalacjami, przepustach 

itp. punktach charakterystycznych, oraz na odcinkach prostych co 50 mb. należy za-

łożyć opaski z oznaczeniem kabla. Treść napisów na opaskach Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym.  

3.5. Wykonanie pomiarów elektrycznych nowej linii kablowej. 

3.6. Załączenie linii pod napięcie. 

3.7. Przekazanie Zamawiającemu linii po wymianie kabla na nowy wraz z protokołami po-

miarów, atestami na wszystkie użyte do naprawy materiały i inne. 

3.8. Zagospodarowanie odpadów i potwierdzone odpowiednim dokumentem.  

 

4. Wymagania Zamawiającego. 

4.1. Rozpoczęcie i prowadzenie prac w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego 

po uzyskaniu jego zgody. 

4.2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich zgód właścicieli działek na 

prowadzenie prac ziemnych w terenie jak również wymaganych uzgodnień z zakła-

dem energetycznym, jeśli takie będą wymagane.  

4.3. W ofercie należy uwzględnić wszelkie opłaty i koszty związane z realizacją czynności 

przewidzianych w punkcie 4.2 powyżej. 

4.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia zama-

wiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na kwotę minimum wartości umowy. 
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