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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu. 

1.2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków 
45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 1. 

1.3. Nazwa zamawiającego 

Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, 
reprezentowane przez Krzysztofa Machałę – Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole,  
na podstawie pełnomocnictwa nr: OR-III.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem 6 kwietnia  
2018 r. przez Prezydenta Miasta Opole. 

1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia   
Dział: Kod CPV 71000000 - 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
Grupa: Kod CPV 71200000 - 0 - Usługi architektoniczna i podobne  
Klasa: Kod CPV 71220000 - 6 -Usługi projektowania architektonicznego  
Kategoria: Kod CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
Kod CPV 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  
Kod CPV 71323100-9 Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną  
Grupa: Kod CPV 71500000 - 3 - Usługi związane z budownictwem  
Klasa: Kod CPV 71510000 - 6 -Usługi badania terenu  
Kod CPV 71520000 - 9 -Usługi nadzoru budowlanego  
Kod CPV 71540000 - 5 -Usługi zarządzania budową  
Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane  
Grupa: Kod CPV 45100000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
Klasa: Kod CPV 45110000 – 1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
Kategoria: Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia  
Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu  
Kod CPV 45111291 - 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
Kod CPV45112710 - 5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
Grupa: Kod CPV 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części  
Klasa: Kod CPV 45220000-5-Roboty inżynieryjne i budowlane  
Kategoria: Kod CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych  
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych  
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45223810-7 - Konstrukcje gotowe  
45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe  
45223821-7 - Elementy gotowe  
45223822-4 - Gotowe części składowe  
Klasa: Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych,  
Kategoria: Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych  
Kod CPV 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
Grupa: Kod CPV 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach  
Klasa: Kod CPV 45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria: Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
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Kod CPV 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten  
Kod CPV 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
Kod CPV 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
Grupa: Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa: Kod CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
Kategoria: Kod CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej  
45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 

1.5. Przedmiot inwestycji   

Przedmiotem inwestycji jest:   
• Wykonanie oświetlenia bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. 

Sosnkowskiego, 
• Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED montowane na 4 masztach 

oświetleniowych  w celu zapewnienia oświetlenia 300 lux na całej powierzchni bieżni 
lekkoatletycznej wokół boiska  wraz  z układem sterowania załączenie – wyłączenie 
również bezprzewodowe i sekcyjne oświetlenia, 

• Sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej masztów oświetleniowych z 
obliczeniami doboru opraw oświetleniowych i wysokości masztów,  

1.6. Cel i przedmiot opracowania     

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji określonej w 
punkcie 1.5.  
Celem niniejszego opracowania jest określenie wytycznych Inwestora do realizacji inwestycji 
w polegającej na:  

a) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego bieżni stadionu wraz  z układem sterowania 
(załączenie – wyłączenie) oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu 
LED montowane na 4 masztach w celu zapewnienia oświetlenia 300 lux na całej 
powierzchni bieżni lekkoatletycznej wokół boiska  wraz  z układem sterowania 
załączenie – wyłączenie również bezprzewodowe i sekcyjne oświetlenia.. 

b) Wykonanie dokumentacji technicznej architektoniczno-konstrukcyjnej powykonawczej 
dla 4 masztów oświetleniowych wraz z fundamentami i konstrukcją do montażu opraw 
oświetleniowych. Wysokość  masztów wynikać powinna z obliczeń parametrów 
oświetlenia. 

c) Wykonanie dokumentacji technicznej części elektrycznej powykonawczej zasilania 
oświetlenia z obliczeniami wymaganych parametrów. Należy zastosować oprawy 
oświetleniowe typu LED.  

d) Sporządzenie mapy powykonawczo. 
e) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy na bieżąco konsultować z 

Inwestorem proces realizacji. 

1.7. Podstawy opracowania     

Podstawy opracowania stanowią:  
• umowa zawarta z Inwestorem,  
• wizja lokalna w terenie,  
• obowiązujące normy i przepisy:  

−  „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) 

− „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 

− „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, 

− Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

− Norma PN-HD 60364-4-41:2009 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

− Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, 

− Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”, 

− Norma PN-EN 12193:2008 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”, 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

Ust. z 2013 r. poz. 1129),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156 z późn. zm.) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. Ust. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków 

bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. Ust. z 

2010 r. poz. 820),  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. Nr 21 z późn. zm.), 

− Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000, 

− Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia     

Zamówienie pn. „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu” 
obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlano montażowych w pełnym zakresie dla 
prawidłowego funkcjonowania oświetlenia bieżni stadionu zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest również dostawa urządzeń elektroenergetycznych, opraw 
oświetleniowych wraz z wyposażeniem dodatkowym, niezbędnym do montażu i instalacji 
opraw i urządzeń elektroenergetycznych.  
Zamówienie obejmuje:  
• opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego do dokumentacji powykonawczej;  
• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów 

oraz informacji;  
• opracowanie kompletnego projektu powykonawczego;  
• uzyskanie niezbędnych pozwoleń uzgodnień, jeśli są wymagane;  
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;  
• realizację kompletnych robót budowlanych - budowę obiektów i towarzyszącej 

infrastruktury;  
• dostawę oraz montaż opraw oświetleniowych, urządzeń i sprzętu;  
• przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz 

eksploatacyjny;  
• szkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji;  
• przekazanie obiektu Zamawiającemu;  
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.  
 
Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna spełniać następujące warunki:  
• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie zrealizowany 
będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędny dla użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem;  

• dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i 
funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i 
wyposażenia;  

• powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, 
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.  

 
Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 
opracowań powykonawcze powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa I ochrony zdrowia w procesie realizacji 
inwestycji.  
W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:  
• konieczność oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych, uczestniczących w 

zasilaniu i sterowaniu układu oświetlenia zapasowego oraz wymiany, na jej podstawie, 
zużytych elementów, których pozostawienie przewiduje dokumentacja projektowa;  

• wszelkie inne, związane z realizacją niniejszego zamówienia, roboty budowlane.  
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2.2. Opis stanu istniejącego  

Dla oświetlenia zewnętrznego bieżni stadionu zarezerwowana jest moc w wysokości ok. 
55,0kW. 
Do zasilania oświetlenia przygotowane są złącza kablowe (ZM-1; ZM-2; ZM-3; ZM-4) 
zlokalizowane na obrzeżu stadionu. Zasilanie złączy wykonane jest kablami YAKY 4 x 50 
mm2 z rozdzielni NN z sieci zalicznikowej na terenie obiektu. Stan techniczny złączy i sieci 
kablowych dobry. Dla kabli zasilających zostały wykonane pomiary elektryczne. Na 
podstawie pomiarów stwierdza się, że linie kablowe są sprawne technicznie i nadają się do 
dalszej eksploatacji. 
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3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ  

3.1. Wykonanie prac projektowych 

3.1.1. Opis stanu istniejącego – inwentaryzacja:  

− Wykonanie inwentaryzacji czterech stanowisk dla masztów z określeniem rodzaju 
gruntu;  

− Wykonanie inwentaryzacji tras kablowych zasilania złącz kablowych (ZM-1; ZM-2; 
ZM-3; ZM-4) zlokalizowanych na obrzeżu stadionu  wraz z określeniem aktualnego 
stanu technicznego i funkcjonalnego;  

3.1.2. Dokumentacja rozwiązań projektowych: 

− Opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej, wielobranżowej i 
uzgodnienie jej z Zamawiającym w oparciu o przedstawiony program funkcjonalno-
użytkowy, która będzie stanowiła podstawę do wykonania realizacji 
przedmiotowego zadania.  

 
Wykonawca dokumentacji projektowej powykonawczej zobligowany jest do:  
• uwzględnienia ilości elementów składowych projektowanych masztów oświetleniowych 

podlegających doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego i użytkowego,  
• wskazania metody robót naprawczych, demontażowych i montażowych dla elementów 

składowych masztów oświetleniowych,  
• wykonania odpowiedniej analizy statyczno – wytrzymałościowej (z uwzględnieniem 

obciążeń dynamicznych) konstrukcji projektowanych masztów przy uwzględnieniu 
wszystkich obciążeń, w tym również elementów montowanych na konstrukcji masztów 
oświetleniowych (lampy,  ewentualnie urządzenia operatorów telefonicznych, itd.).  

3.1.4. Dokumentacja projektowa powykonawcza musi zawierać: 

− Inwentaryzacja – 4 egz. w wersji papierowej,  

− Projekt techniczny wielobranżowy – 5 egz. w wersji papierowej,  

− Przedmiar robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej,  

− Zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz. w wersji papierowej,  

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. w wersji 
papierowej.  

Dokumentację projektową wymienioną w pkt. 3.1.4. należy wykonać w wersji edytowalnej 
(format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF w 3 egzemplarzach na nośniku CD.  
Zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na płycie CD musi być zgodna z 
wersją papierową.  

3.2. Zakres prac objętych zadaniem 

Wykonanie nowego oświetlenia bieżni stadionu w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz 
opracowania projektowe powykonawcze sporządzone w ramach zadania: 
• wykonanie fundamentów i montaż masztów oświetleniowych, 
• montaż konstrukcji wsporczych dla opraw oświetleniowych i kabli na masztach,  
• montaż opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem,  
• montaż układów zasilających,  
• dostawa i montaż wszystkich niezbędnych kabli: zasilających, bezpieczeństwa oraz 

sterowania, typy i przekroje kabli należy dobrać do mocy oświetlenia docelowego,  
• wykonanie systemu sterowania oświetleniem,  
• przeprowadzenie badań i prób określonych w normach:  
• rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń  
• skuteczności działania środków ochrony ppoż.  
• rezystancji uziemienia  
• badania rzeczywistych natężeń oświetlenia zgodnie z wymogami normy PN/E, 
• przeprowadzenie rozruchu i szkolenia dla personelu, 
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• urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,  
• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,  
• sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  
• zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót,  
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy i po jego 

zakończeniu wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
• przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub 

naruszonych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.  

3.3. Zakres prac i obowiązków po stronie Wykonawcy  

Zakres prac i obowiązków spoczywających na Wykonawcy, objętych zadaniem w trybie 
„Zaprojektuj i wybuduj”:  
• Zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz PFU. 

3.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.4.1. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej:  

− Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na obiekcie, 
udokumentowanej i potwierdzonej przez Zamawiającego.  

− Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać 
weryfikacji danych wyjściowych i założeń́ jakościowych opisanych przez 
Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągniecia założonego celu 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

− Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powykonawczą 
powinien posiadać uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie 
zawodowe. Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z polskim prawem 
budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką 
inżynierską. Wszelkie modyfikacje dokumentów wykonawcy wymagane przez 
Nadzór inwestorski bądź́ Zamawiającego, wykonawca zrealizuje bez dodatkowych 
opłat.  

− W zakres projektu wchodzić będzie:  
a) projekt powykonawczy zagospodarowania terenu,  
b) projekt powykonawczy fundamentów i masztów oświetleniowych,  
c) projekt rozwiązań instalacji elektrycznej,  
d) projekt rozwiązań wraz z obliczeniami parametrów oświetlenia,  
e) zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia (protokoły sprawdzeń i 

badań).  
Projekt powykonawczy musi składać się z części opisowej i rysunkowej.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać bilans energii elektrycznej. W sytuacji gdy stan 
projektowany przewyższy stan istniejący.  
 
Projekt powykonawczy należy wykonać zgodnie z:  
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. Ust. z 2016 r. poz. 290 z późn. 

zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
Ust. z 2012 r. poz. 462 wraz z późn. zm.);  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),  

• Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. 
Nr 75, poz.690 z późn. zm.). a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i 
aprobat technicznych.  
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Zakres i treść projektu powykonawczego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru 
obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania 
robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania.  
 
Pozostałe wymagania:  
• W przypadku realizacji robót na zgłoszenie wykonawca przeprowadzi pełną procedurę w 

imieniu Zamawiającego;  
 
Badania i analizy uzupełniające.  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.  
 
Weryfikacje i sprawdzania dokumentacji projektowej powykonawczej.  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Nadzór inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy.  
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.  
 
Mapa do celów projektowych.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej 
aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte opracowaniem jeśli jest 
wymagane.  
 
Wypis i wyrys z rejestru gruntów.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej 
aktualnych wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów na tereny objęte opracowaniem.  
 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z umowy.  
 
Przedmiary robót:  
Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
 

3.5. Wymagania dotyczące oświetlenia  

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na czterech masztach oświetleniowych. Na 
każdym maszcie powinny być zamontowane trzy sekcje opraw załączanych w dowolnej 
konfiguracji w zależności od potrzeb. Sposób załączania poszczególnych sekcji należy 
uzgodnić z Kierownikiem obiektu.  
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Oświetlenie musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12193:2008 – „Światło i 
oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”,.  
Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie z podziałem na następujące poziomy 
oświetlenia:  
Trening: Ehśr ≥ 200lx; Równomierności: U1 (Emin/Eśr) ≥ 0,6 ;  
U2 (Emin/Emax) ≥ 0,4  
Płaszczyzny obliczeniowe dla natężeń́ pionowych (Ev) należy przyjąć na wysokości 1,5 m, a 
dla natężeń poziomych (Eh) na wys. 0,0 m.  
Zaprojektowane oświetlenie musi mieć w pełni udokumentowany współczynnik utrzymania. 
W celu zachowania w czasie parametrów oświetleniowych do obliczeń należy zastosować 
współczynnik utrzymania wynoszący 0,8 (współczynnik zapasu 25%).  
Zaprojektowane i wykonane oświetlenie musi zagwarantować uzyskanie założonych 
parametrów oświetlenia przy nominalnej mocy lamp LED wg obliczeń.  
Należy zaprojektować zróżnicowanie typu opraw (z asymetrycznym rozsyłem światła), które 
wykorzystywane zostaną do opcji oświetlenia nocnego boiska. 
Do projektu należy załączyć obliczenia potwierdzające uzyskanie wymaganych parametrów 
oświetlenia.  
Należy zastosować energooszczędne lampy oświetleniowe LED. 
Stopień szczelności opraw oświetleniowych minimum IP65 (zalecany IP66).  

Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii 
Europejskiej oraz oznaczenie CE.  
Do projektu należy załączyć karty katalogowe potwierdzające spełnienie wymaganych 
parametrów.  

3.6. Wymagania dotyczące konstrukcji masztów i fundamentów   

Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych oraz ich fundamentów do 
obowiązujących norm oraz wytycznych Zamawiającego.  
 
Uwaga:  
Wymagania zawarte w PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
wykonania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi 
z Polskich Norm oraz aprobat technicznych. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 
eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

3.7. Dostawa i montaż urządzeń  

Parametry techniczne i technologiczne urządzeń muszą odpowiadać założeniom 
projektowym.  
Wykonawca robót montażowych jest zobowiązany opracować i przedłożyć do akceptacji 
szczegółowe warunki dostawy, składowania i montażu urządzeń do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją inwestycji.  

3.8. Zgodność robót budowlano-montażowych z wiedzą techniczną  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy.  
UWAGA  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek.  
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3.9. Wymagania dotyczące gwarancji  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonanie całego przedmiotu inwestycji 
wg zapisów SIWZ. 

4. ZAŁĄCZNIKI  
 

 4.1. Plan sytuacyjny stadionu 

 4.2. Wyniki pomiarów istniejących kabli nn 
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