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Załącznik nr 4 do ogłoszenia BZP.26.2.23.2022 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie PAN Ogrodu 

Botanicznego w Powsinie. 

2. Przewidywany zakres prac remontowych: 

1) Wymiana starych, skorodowanych i wadliwych lamp oświetleniowych w ilości 23 szt. na lampy 

oświetleniowe o poniższej specyfikacji. 

2) W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakres robót wchodzi również wymiana starego 

okablowania, jeśli zostanie stwierdzona taka konieczność.  

3. Specyfikacja techniczna lamp oświetleniowych:     

 

 

Fundamenty  

 

Dane techniczne: beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, końce 

śrubowe cynkowane ogniowo, w fundamentach betonowych do słupów aluminiowych należy zastosować tulejki 

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co ma stanowić dodatkowe 

zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego, otwory boczne i otwór pionowy do 

wprowadzania kabli zasilających, powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna 

emulsja bitumiczna). 

 

Wizerunek fundamentu 
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Słupy oświetleniowe 

 

Słupy oświetleniowe powinny przenieść obciążenia wynikające z zastosowanych opraw i wysięgników oraz parcia 

wiatru dla I strefy wiatrowej zgodnie z PN-EN 40:2004. 

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 4 m bezszwowe. Wysokość zawieszenia 

oprawy ok.4,5 m. Słup anodowany na kolor czarny potwierdzony z Zamawiającym na bazie wzorników kolorów 

anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa słupa o wymiarach 224mm x 

224mm, rozstaw śrub 180mm x 180mm ,co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup zabezpieczony technologią 

anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres 

gwarancji producenta na słup 5 lat. Żywotność słupów pod względem korozyjnym przy spełnieniu określonych 

wymagań montażowych, powinna być nie krótsza niż 35 lat i być potwierdzona przez producenta aprobatą 

techniczną. 

 

Wizerunek słupa 

 

 
 

 

Wysięgniki  

 

Wysięgnik anodowany na kolor czarny potwierdzony z Zamawiającym na bazie wzorników kolorów anodowania 

producenta. Średnica montażowa na słup 61 mm, średnica montażowa pod oprawę 42 mm. Wysokość wysięgnika 

całkowita 1060mm. Wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej 

w zakresie od 20 do 25 mikronów. Wysięgnik powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną 

znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na wysięgnik 5 lat. Żywotność 

wysięgnika pod względem korozyjnym przy spełnieniu określonych wymagań montażowych, powinna być nie 

krótsza niż 35 lat i być potwierdzona przez producenta aprobatą techniczną. 
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Wizerunek wysięgnika 

 

 
 

Oprawy i źródła światła  

 
Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1:2015, PN-EN 60598-2-3:2006 

i PN-E-06314. 

Konstrukcja oprawy ukształtowana anodowana blacha aluminiowa, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze 

słupa, moc LED 24 W, moc oprawy 24 W, temperatura barwowa 2700K, Strumień świetlny LED 3 600lm, 

Strumień oprawy 3150lm, efektywność świetlna 113lm/W, oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -

40°C do +55°C, zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, moduł LED 

wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV, oprawa wyposażona w 

programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych 

oraz zmianę mocy oprawy, klosz przezroczysty, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat  

 

Wizerunek oprawy i klosza 
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Krzywa rozsyłu projektowanej oprawy 

 

 
 

Poglądowe zdjęcie całości 

 

 
 

 

 

 

Montaż fundamentów prefabrykowanych 

 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10cm warstwie betonu C8/10 spełniającego 

wymagania PN-EN206-1/2003 oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

Przed zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom 

górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

 

Przy zasypaniu wykopów należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do wskaźnika zagęszczenia 

min. Is=0,97 wg PN-B-04481. 

 

Fundamenty słupów należy tak ustawić, aby po zakopaniu wystawał 5 cm nad poziom terenu. 
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Montaż słupów oświetleniowych 

 

Przed przystąpieniem do montażu słupa oświetleniowego, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą  

w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. 

Słup należy ustawiać przy pomocy dźwigu. Podczas ustawiania należy zwrócić uwagę aby nie spowodować 

odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 

Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością  

na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez 

okres nie krótszy niż 18 miesięcy. 

Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem 

oraz zabezpieczone przed korozją kapturkami nakładanymi na nakrętki. 

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych 

ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie Technologicznym. 

Słup lub maszt należy ustawiać tak, aby jego wnęka była położona nie niżej niż 60 cm od powierzchni chodnika 

lub gruntu. 

 

Montaż wysięgników 

 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową 

wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu 

go w pionie należy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.  

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

oświetlanej nawierzchni. 

 

 Montaż opraw oświetleniowych 

 

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

zaświecenia się lampy). Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy 

samochodu specjalnego z platformą i z balkonem. 

 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw  

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej. 

 

Montaż przewodów w słupach 

 

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów i wysięgników przed zamontowaniem 

opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie. 

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 

nie mniejszym niż 1,5mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na całej długości 

odcinka luźnego. Prowadzenie przewodów na zewnątrz słupów powinno być wykonane w rurkach jako instalacja 

wodoszczelna. 

Należy stosować przewody w słupach typu YDY 3x1,5mm2  

 

Demontaż słupów i kabli oświetlenia drogowego 

 

Należy zdemontować istniejące słupy z oprawami oświetlenia drogowego. Zdemontowane materiały należy 

przetransportować, zmagazynować i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Materiały z demontażu stanowią własność Inwestora.  

 

Uwagi końcowe 

 

Wszelkie prace wykonywane w ramach budowy oświetlenia drogowego wraz z przyłączeniem winny być 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników oraz prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

 


