
····--·----------.

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110
tel. (41) 370 44 OO, fax (41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl

URZA·:) Gl\i11NY
S7·,rdl,-)W

WPLYNT,;LO

Busko-Zdrój, 24-01-2017r.
L. dz. RM/428/MP/2017

Gmina Szydłów
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28-225 Szydłów

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na pismo Znak: IGP.1.7011.1.2017z dnia 18.01.2017r.
informuje, iż warunkiem modernizacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność PGE Dystrybucja S.A.
jest zawarcie ze Spółką umowy dzierżawy tego majątku na okres nie krótszy niż 3 lata. W ślad za pismem
RM/MP/339/2017 z dnia 17.01.2017r wysokość miesięcznej opłaty dzierżawnej będzie wynikiem iloczynu
ilości opraw pozostających na naszym majątku przez stawkę dzierżawy jednego punktu świetlnego
wynoszącą nie mniej niż 2,5 zł. netto. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oświetlenia ulicznego
ilość opraw pozostających na naszym majątku wynosi 595 szt., zatem stawka miesięcznej kwoty dzierżawy
wynosić będzie nie mniej niż 1487,50 zł.

Równocześnie podajemy następujące warunki techniczne modernizacji oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Szydłów:

1. Istniejące układy sterowniczo pomiarowe oświetlenia ulicznego należy wynieść na zewnątrz
rozdzielnic n.n. stacji. Nowe punkty sterowniczo-pomiarowe zabudować na stacjach i umieścić w
skrzynkach SOM-3 przystosowanych do zabudowy w przyszłości trójfazowych układów
pomiarowych. Zasilanie wszystkich punktów SOM-3 wykonać przewodem lub kablem o przekroju
co najmniej 4x25 mm2 w miarę możliwości z oddzielnych podstaw n.n. rozdzielnic stacyjnych.
Przyłączaprowadzić w rurach typu BE 50, odpornych na promieniowanie UV i osprzęcie szczelnym
prod. Arot.

2. Punkty SOM-3 wyposażyć w zegar przełączający, zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci
samoczynnych wyłączników nadmiarowo-prądowych z charakterystyką C. Zaleca się stosowanie
samoczynnych wyłączników nadmiarowo-prądowych selektywnych o prądzie znamionowym
zgodnym z warunkami technicznymi zasilania dla danego punktu oraz zabezpieczenia odpływowe
obwodowe.

3. Istniejące oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach linii n.n. należy zdemontować.
Demontażowi podlegają także przewody zasilająceoprawy, zaciski, mostki prądowe, bezpieczniki i
uchwyty.

4. Zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych linie napowietrzne nN
budować w systemie czteroprzewodowym natomiast oświetlenie drogowe należy budować jako
wydzielone. Dopuszcza się prowadzić niezależne tory oświetlenia drogowego podwieszone na
istniejących liniach nN. Zgodnie z powyższym należy podwiesić nowe przewody AsXSn2x25mm2

natomiast istniejące przewody typu Al należy zdemontować a wykorzystywane dotychczas do
zasilania opraw piąte żyły przewodów AsXSn odłączyć od zasilania.

5. Na słupach zabudować nowe oprawy oświetleniowe LED. Nowe lampy zamocować na
wysięgnikach rurowych nad przewodami linii niskiego napięcia. Do montażu opraw używać
osprzętu zabezpieczonegoantykorozyjnie przezcynkowanie ogniowe.

6. W celu zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego opraw oświetleniowych należy
zastosować bezpieczniki topikowe o wartości wynikającej z mocy opraw zabudowanych w
oprawach bezpiecznikowych np. SV 19.25.
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7. Nowe oprawy oświetleniowe winny być w 2 klasie ochronności.
8. Do zasilania opraw oświetleniowych na słupach zastosować kabel typu YKY 3x2,Smm2.

Podłączenie kabla do sieci elektroenergetycznej wykonać przy użyciu zacisków izolowanych.
9. Na realizację niniejszego zadania należy opracować dokumentację projektową podlegającą

uzgodnieniu branżowemu w RE Busko
10.lnstalację odbiorczą wykonaną zgodnie z PN-IEC 60364 w szczególności w zakresie ochrony od

porażeń i ochrony przepięciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania należy przeprowadzić
przez zakład o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem „Instrukcji organizacji prac w sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych" Prace przy urządzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnętrzne powinny być
organizowane zgodnie z zawartymi umowami, obowiązującymi instrukcjami, dokumentacją,
poleceniem pisemnym oraz Instrukcją Organizacji Bezpiecznej pracy przy urządzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

11.Po wykonaniu zadanie należy zgłosić do odbioru końcowego w RE Busko. Warunkiem załączenia
pod napięcie zmodernizowanego oświetlenia w przypadku wyniesienia na zewnątrz punktów
sterowniczo-pomiarowych będzie konieczność aktualizacji umowy kompleksowej lub umowy o

świadczenie usługi dystrybucji.
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