
        Załącznik nr 2 do Umowy  

Opis Przedmiotu Zamówienia  

I. Opis zadania: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowo-

pomiarowego wraz z układem pomiarowym, która będzie zasilona z „Rozdzielni Zmiękczalnia”. 

ZKP należy zlokalizować w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia 

betonowego terenu PEC w Końskich Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej.  

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy przez Wykonawcę układu pomiarowego.  

II. Opis zakresu prac niezbędnych do realizacji w/w zadania:  

1. Rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe 0,4 kV wykonane kablem o przekroju 35mm
2
. 

2. Miejsce przyłączenia: Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w „Rozdzielni 

Zmiękczalnia” zlokalizowanej w budynku „Zmiękczalni wody” PEC w Końskich sp. z o.o., 

która  zasilana jest z Rozdzielni Potrzeb Własnych PEC w Końskich sp. z o.o. sekcja I pole nr 3.  

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów  

z podstaw bezpiecznikowych w kierunku instalacji odbiorczej w szafce elektroinstalacyjnej ze 

złączem kablowo – pomiarowym zabudowanym w ogrodzeniu terenu PEC w Końskich  

sp. z o.o. przy ul. Odlewniczej. 

4. Moc przyłączeniowa zadeklarowana przez Odbiorcę:  17 kW,  

5. Zabezpieczenie główne: 32A, 

III. Wymagania w zakresie budowy przyłącza kablowego zasilania podstawowego 0,4 kV: 

1. Kabel zasilający należy wyprowadzić z zacisków prądowych podstaw bezpiecznikowych  

w „Rozdzielni Zmiękczalnia” zlokalizowanej w budynku „Zmiękczalni wody” PEC  

w Końskich sp. z o.o. Do przebiegu trasy kabla należy wykorzystać istniejący kanał kablowy, 

który biegnie w kierunku południowej ściany budynku Zmiękczalni. Konieczne jest 

wykonanie szczelnego przejścia kablowego przez południową ścianę budynku.  

2. Wzdłuż południowej ściany budynku Zmiękczalni Wody należy wykonać wykop pod kabel 

zasilający w kierunku betonowego ogrodzenia przy ul. Odlewniczej 5 w Końskich o długości 

ok 11 mb.  

3. W w/w rowie kablowym należy umieścić kabel telekomunikacyjny UTP kat. 5e, które należy 

wyprowadzić z Rozdzielni Zmiękczalnia i wprowadzić do pola pomiarowego  

w wybudowanym złączu kablowo – pomiarowym. 

4. Po rozpoczęciu robót przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże Wykonawcy kabel 

telekomunikacyjny UTP kat. 5e. 

5. Fundamenty i skrzynkę ze złączem kablowo – pomiarowym należy zabudować  

w ogrodzeniu terenu PEC w Końskich wzdłuż ul. Odlewniczej.  

6. Wraz z kablem zasilającym należy ułożyć folię ostrzegawczą.  



7. Podłączenie kabla zasilającego do zacisków podstaw bezpiecznikowych w nowo zabudowanej 

szafce ze złączem kablowo – pomiarowym zabudowanym w ogrodzeniu betonowym przy ul. 

Odlewniczej 5. 

8. Po zakończeniu prac ziemnych należy teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 

9. Po wykonaniu prac związanych z budową sporządzić protokoły pomiarowe kabla zasilającego. 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 

określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci TN-C. 

2. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania tgφ = 0,3. 

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia 

własności pomiędzy PEC w Końskich sp. z o.o. a Odbiorcą: zaciski prądowe kabla w skrzynce 

łączeniowej w kierunku instalacji odbiorczej w ogrodzeniu zlokalizowanym w ogrodzeniu terenu 

PEC w Końskich sp. z o.o. od strony ul. Odlewniczej. 

 

 


