PZ-5149
Załącznik nr 2
Specyfikacja/Zakres prac
wykonania prac ul. Joliot Curie
Opiekun sprawy: Piotr Rak
Inspektor nadzoru: Recielski Wiesław
Zakres:
1. Wymiana (budowa i demontaż) istniejących linii kablowych nN o przekroju mniejszym niż 120mm2
na linie kablowe typu Al o przekroju 4x150mm2 oraz 4x35mm2 o następujących kierunkach:
• ST 6749 – zk Joliot Curie 7 – zk Joliot Curie 5 – W239,
• zk Joliot Curie 5 – zk Joliot Curie 5B - linię wykonać kablem YAKY 4x35 mm2 wyprowadzonym z
podstawy bezpiecznikowej 160 A w zk Joliot Curie 5,
• zk Joliot Curie 5A – zk Joliot Curie 5B - linię wykonać kablem YAKY 4x35 mm2,
• zk Joliot Curie 7A - zk Joliot Curie 7 - linię wykonać kablem YAKY 4x35 mm2.
2. Likwidacja trójników kablowych nN oraz wymiana istniejącego złącza kablowego Joliot Curie 5B,
3. Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu.
Szczegółowy zakres prac do wykonania w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową.
Podstawa wykonania prac
- Dokumentacja techniczna
1. Zestawienie materiałów – w załączeniu
Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji następujące materiały i urządzenia (o ile występują w
zakresie zamówienia):
złącza kablowe (SN i nn kompletnie wyposażone) i szafki licznikowe (do pomiaru
bezpośredniego i półpośredniego) wraz z kompletem bezpieczników amperowych i
bezamperowych zgodnie z projektem "
transformatory SN/nn
rozdzielnice SN i nn
kable SN (1x120 mm2, 1x150 mm2, 1x240 mm2, 3x120 mm2, 3x240 mm2)
kable nn (4x 35mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2, 4x240 mm2)
mufy i głowice kablowe SN i nn, konektory
rury przepustowe RHDPE
wkładki do zamków złączowych i stacyjnych
wskaźniki Flair
listwy bezpiecznikowe i rozłączniki bezpiecznikowe wraz z kompletem bezpieczników
amperowych i bezamperowych zgodnie z projektem
Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie odstępstwa materiałowe i technologiczne wymagają zgody Zamawiającego.
W zależności od zakresu zamówienia, INNOGY Stoen Operator wykonuje we własnym zakresie:
 dostawę i posadowienie kompletnej stacji transformatorowej (wraz z urządzeniami)
zaprojektowanej i wykonanej zgodnie z obowiązującą specyfikacją techniczną INNOGY Stoen
Operator.
 pomiary przed załączeniem stacji oraz kabli SN i nn
 przyłączenie nowych urządzeń do istniejących sieci SN i nn
 przygotowanie miejsca pracy zgodnie ze „Szczegółową instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w
INNOGY Stoen Operator”
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Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na życzenie przedstawiciela INNOGY Stoen Operator
(odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją zamówienia) i uzgodnienia z przedstawicielem INNOGY
Stoen Operator:
 harmonogramu realizacji prac
 Planu Zapewnienia Jakości.
Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana i przekazana również w formie
elektronicznej, zgodnie z
wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej INNOGY
http://www.innogy.pl/web/cms/pl/721010/start/dla-dostawcow/specyfikacje-uslug/ w zakładce
pozostałe.
UWAGA.
Dokumentacja techniczna związana z przedmiotem zamówienia udostępniana jest do wglądu w
budynku INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Rudzkiej.
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