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Program funkcjonalno – użytkowy
Dla zadania nr 1 : „ Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj)”.

Kod i nazwa zamówienia wg CPV:

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych.
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia
	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego:

	ul. Słoneczna od nr 8 do 14 (działka nr 2343/56);
	ul. Arki Bożka 51 do 51 Ł (działka nr 3300/298);
	ul. Raciborska (od nr 9 do ronda przy Plazie), cześć ul. Dworek (na długości  galerii Plaza) oraz łącznik ul. Raciborskiej  i ul. Dworek (za galeria Plazą) - 38 szt, ul. Żorska (na wysokości Agaty-11 szt.) ul. Powstańców Śląskich – 14 szt. (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Byłych Więżniów Politycznych)
	przejście dla pieszych przy  ul. Zebrzydowickiej 4;
	przejście dla pieszych przy  ul. Gliwickiej, ul. Cegielnianej, ul. Piasta (skrzyżowanie 
ul. Cegielnianej, ul. Gliwickiej i ul. Piasta - trzy przejścia);

Zamówienie obejmuje:
	opracowanie projektów budowlano – wykonawczych (oddzielna dokumentacja dla zadania nr 1, 2, 4, 5) wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i zezwoleń (4 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie „pdf” i „dwg”) oraz opracowanie projektów fotometrycznych (oddzielna dokumentacja dla zadania nr 3) wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i zezwoleń (4 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie „pdf” i „dwg”) 

zabudowa przyłączy energetycznych (kod PPE, nr ewidencyjny) do zasilenia projektowanego oświetlenia na ul.  Słoneczna 12 i ul. Arki Bożka 51 do 51 Ł,
uzyskanie stosownego zezwolenia organu architektoniczno – budowlanego na wykonanie robót budowlanych,
wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia, wymiana opraw typu sodowego na typ ledowy wraz z szafą oświetleniową,
	pokrycie wybudowanych słupów farbą antyplakatową,
	przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu,
utrzymanie i konserwacja zabudowanych urządzeń oświetleniowych w okresie gwarancji.
Zakres robót obejmujący przedmiot zamówienia
Projekt i wykonanie oświetlenia  przy ul. Arki Bożka 51 do nr 51 Ł
zasilanie: z wolnostojącej szafy oświetleniowej objętej niniejszym zadaniem, wyposażenie szafy wg wymogów Miasta Rybnik (parametry szafy opisane poniżej w punkcie nr 6), warunki przyłączenia do sieci energetycznej uzyskać z TAURON Dystrybucja;
instalację wykonać kablem ziemnym typu YAKXS, przejścia pod drogami wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej, w obrębie wjazdów do posesji kable oświetleniowe zabezpieczyć rurą ochronną, (dla kabli czterożyłowych wymagane ułożenie w rowie kablowym taśmy stalowej ocynkowanej na całej długości trasy), ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie;
szacunkowa ilość słupów oraz opraw: 
	zabudowa około 9 szt. słupów;

montaż około 11 szt. opraw oświetleniowych na nowych słupach;
	łączna długość odcinków drogi do oświetlenia: ok. 248 m (bez obiektu mostowych);

do oświetlenia drogi zastosować oprawy oświetleniowe typu „Led” z możliwością redukcji mocy (sterowanie redukcją z szafy oświetleniowej), o mocy około 45W (parametry opraw opisane poniżej w punkcie nr 6);
w projektowanej sieci oświetlenia należy przewidzieć montaż słupów w odległości nie większej niż 30 m; 
gotowy projekt musi zostać uzgodniony z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika;
po wykonaniu inwestycji, dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację, schematy elektryczne oraz protokoły pomiarów uziemiających, zerowania i  badania linii kablowej (z pozytywnymi wynikami) przekazać do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Charakterystyczne parametry urządzeń
Oprawy oświetleniowe: 
	energooszczędne typu LED z diodami wysokiej mocy o podwyższonej trwałości;

panel świetlny budowy modułowej umożliwiającej łatwą wymianę poszczególnych elementów bez konieczności wymiany całego panelu;  
układ sterujący lampy umożliwiający redukcję mocy oraz współpracę z systemem sterowania oświetleniem; 
gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 3 lat;
dokładne wytyczne oprawy zostały opisane w dalszej części pod tytułem (parametry szafy oświetleniowej oraz opraw - punkt nr 6);
wygląd oprawy oraz moc uzgodnić z Zamawiającym.
 Słupy oświetleniowe:
	stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym malowane proszkowo (RAL 7016), 
z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące stopę słupa do fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, wysokość słupa około 7 m, grubość ścianki min. 4 mm, średnica przy stopie min. 180 mm, średnica górna (przy szczycie) 60 mm. 

wysięgnik jako oddzielny element z mocowaniem umożliwiającym jego regulację 
w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia względem osi drogi, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia dostosować do kategorii oświetlanej drogi. Szacunkowo należy przyjąć 7 szt. wysięgników pojedynczych, 2 szt. wysięgników podwójnych, malowane proszkowo kolorem takim samym jak słup;
wygląd słupa, kolor oraz kształt wysięgnika uzgodnić z Zamawiającym;
do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK.
 
Szafa oświetleniowa wolnostojąca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na działanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla układu pomiarowo rozliczeniowego oraz układu sterowania oświetleniem. Dokładne wytyczne szafy zostały opisane w dalszej części 
w punkcie nr 6 pod tytułem „Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw”. Lokalizacja zabudowy szafy- na wnioskowanej działce lub na ul. Arki Bożka.

Projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy Słonecznej 8 do 14;
 zasilanie: z wolnostojącej szafy oświetleniowej objętej niniejszym zadaniem, wyposażenie szafy wg wymogów Miasta Rybnik (parametry szafy opisane poniżej 
w pkt. nr 6), warunki przyłączenia do sieci energetycznej uzyskać z TAURON Dystrybucja);
instalację wykonać kablem ziemnym typu YAKXS, przejścia pod drogami wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej, w obrębie wjazdów do posesji kable oświetleniowe zabezpieczyć rurą ochronną, (dla kabli czterożyłowych wymagane ułożenie w rowie kablowym taśmy stalowej ocynkowanej na całej długości trasy), ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie;
szacunkowa ilość słupów oraz opraw: 
	zabudowa około 8 szt. słupów;

montaż około 10 szt. opraw oświetleniowych na nowych słupach;
	łączna długość odcinków drogi do oświetlenia: ok. 267 m (bez obiektu mostowego);

do oświetlenia drogi zastosować oprawy oświetleniowe typu „Led” z możliwością redukcji mocy (sterowanie redukcją  z szafy oświetleniowej), o mocy około 40W (parametry opraw opisane poniżej w punkcie nr 6);
w projektowanej sieci oświetlenia należy przewidzieć montaż słupów w odległości nie większej niż 30 m; 
gotowy projekt musi zostać uzgodniony z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika;
po wykonaniu inwestycji, dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację, schematy elektryczne oraz protokoły pomiarów uziemiających, zerowania i  badania linii kablowej (z pozytywnymi wynikami) przekazać do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Charakterystyczne parametry urządzeń
Oprawy oświetleniowe: 
	energooszczędne typu LED z diodami wysokiej mocy o podwyższonej trwałości;

panel świetlny budowy modułowej umożliwiającej łatwą wymianę poszczególnych elementów bez konieczności wymiany całego panelu;  
układ sterujący lampy umożliwiający redukcję mocy oraz współpracę z systemem sterowania oświetleniem; 
gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 3 lat;
dokładne wytyczne zostały opisane w dalszej części pod tytułem (parametry szafy oświetleniowej oraz opraw - punkt nr 6);
wygląd oprawy oraz moc uzgodnić z Zamawiającym.
Słupy oświetleniowe:
	stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym malowane proszkowo (RAL 7016), 
z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące stopę słupa do fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, wysokość słupa około 7 m, grubość ścianki min. 4 mm, średnica przy stopie min. 150 mm, średnica górna (przy szczycie) 60 mm;

wysięgnik jako oddzielny element z mocowaniem umożliwiającym jego regulację 
w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia względem osi drogi, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia dostosować do kategorii oświetlanej drogi, szacunkowo należy przyjąć 6 szt. wysięgników podwójnych o rozstawie około 900 oraz 2 szt. wysięgników podwójnych, malowane proszkowo kolorem takim samym jak słup o dł. około 0,5 m;
wygląd słupa, kolor oraz kształt wysięgnika uzgodnić z Zamawiającym;
do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK.

Szafa oświetleniowa wolnostojąca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na działanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla układu pomiarowo rozliczeniowego oraz układu  sterowania oświetleniem. Dokładne wytyczne zostały opisane w dalszej części pod tytułem – „Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw” - pkt. nr 6.

Wymiana opraw typu sodowego na nowe oprawy typu ledowego na 
ul. Raciborskiej (od nr 9 do ronda przy Plazie), cześć ul. Dworek (na długości  galerii Plaza) oraz łącznik ul. Raciborskiej  i ul. Dworek (za galeria Plazą) - 38 szt, ul. Żorska (na wysokości Agaty-11 szt.), ul. Powstańców Śląskich – 14 szt. (od 
ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Byłych Więżniów Politycznych).
Przedmiot zamówienia  obejmuje również wykonanie projektu fotometrycznego oraz zabudowy nowej, wyposażonej w kompensatory mocy biernej pojemnościowej (całkowita redukcja wydzielonej moc biernej przy ustawieniu maksymalnej redukcji mocy opraw oświetleniowych min 50%) na ul. Raciborskiej, ul. Dworek oraz łącznika ul. Raciborskiej i ul. Dworek – za Plazą). Szafy oświetleniowej nie przewiduje się dla pozostałych lokalizacji. 
Należy przewidzieć, że wymiana opraw na ul Powstańców Śląskich związana jest 
z wymianą 5 szt. opraw typu wiszącego (oprawa zwisająca nad chodnikiem). Zamawiający wymaga by nowe wiszące nad chodnikiem oprawy zachowywała kształt/wygląd istniejących. Zamawiający wymaga również pomalowanie 8 szt. słupów na ul. Powstańców Śląskich kolorem Ral 7016 (odpowiednia farba na trudne warunki atmosferyczne wraz z podkładem). Minimalna moc opraw 75 W ( oprawy wiszące około 35 W). W pozostałych lokalizacjach należy przyjąć min. moc oświetleniową oprawy 99 W. Dokładne parametry opraw zostały opisane w dalszej części pod tytułem  „Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw” - pkt. nr 6. 
Po wymianie opraw na ul. Raciborskiej, ul. Dworek i łącznika ul. Raciborskiej 
i ul. Dworek (oraz ul. Słonecznej i ul. Arki Bożka 41 – punkt 1 i 2 w programie funkcjonalnie użytkowym) wraz z szafami oświetleniowymi, wymagane jest aby Zamawiający mógł ustawiać redukcję mocy zdalnie, poprzez system sterowania oświetleniem. Wykonawca zabuduje i zaprogramuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład zamówienia i poprawnego działania oświetlenia oraz systemu sterowania oświetleniem (zapewnienie łączności z szafą na okres gwarancji). Oświetlenie na 
ul. Raciborskiej i ul. Dworek oraz łącznika ul. Raciborskiej i ul. Dworek jest zapalane 
z jednej szafy. Jednak w przypadku technicznych niemożliwości zabudowy jednej szafy wraz z kompensatorami, Wykonawca zabuduje kolejne, tak aby  moc bierna wymienionych opraw była redukowana na wszystkich wymienianych oprawach.
W pozostałych lokalizacjach należy przyjąć min. moc oświetleniową oprawy 99 W. Dokładne parametry opraw zostały opisane w dalszej części pod tytułem – „Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw” - pkt. nr 6. 
  

Projekt i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Gliwickiej 3,0
 ul. Cegielnianej i ul. Piasta (skrzyżowanie z ul. Gliwickiej, ul. Cegielnianej 
i ul. Piasta);
zasilanie: z najbliższego słupa będącego własnością Miasta poprzez szafę zawierającą odpowiednie wyposażenie standardowe w tego typu  szafach rozdzielczych (w razie konieczności zwiększenie mocy przyłączeniowej kaskady na ul. Gliwickiej), 
instalację wykonać kablem ziemnym typu YAKXS, przejścia pod drogami wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej, w obrębie wjazdów do posesji kable oświetleniowe zabezpieczyć rurą ochronną, (dla kabli czterożyłowych wymagane ułożenie w rowie kablowym taśmy stalowej ocynkowanej na całej długości trasy), ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie;
szacunkowa ilość słupów oraz opraw: 
	zabudowa 5 szt. słupów;

montaż 5 szt. opraw oświetleniowych na nowych słupach dedykowanych na przejścia dla pieszych;
	łączna długość odcinków drogi do oświetlenia: ok. 120 m (bez obiektu mostowego);

do oświetlenia drogi zastosować oprawy oświetleniowe typu „Led” z możliwością redukcji mocy (sterowanie redukcją  z szafy oświetleniowej), o mocy około 90W (parametry opraw opisane poniżej w punkcie nr 6);
w projektowanej sieci oświetlenia należy przewidzieć montaż słupów oświetlających przejścia dla pieszych na ulicy:
1. Gliwicka – jedno przejście dla pieszych/dwa słupy/dwie oprawy;
2. Cegielniana – jedno przejście dla pieszych/dwa słupy/dwie oprawy;
3. Piasta – jedno przejście/min. jeden słup/min. jedna oprawa;
	gotowy projekt musi zostać uzgodniony z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika;

po wykonaniu inwestycji, dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację, schematy elektryczne oraz protokoły pomiarów uziemiających, zerowania i  badania linii kablowej (z pozytywnymi wynikami) przekazać do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Charakterystyczne parametry urządzeń
Oprawy oświetleniowe: 
	energooszczędne typu LED z diodami wysokiej mocy o podwyższonej trwałości,

panel świetlny budowy modułowej umożliwiającej łatwą wymianę poszczególnych elementów bez konieczności wymiany całego panelu;  
układ sterujący lampy umożliwiający redukcję mocy oraz współpracę z systemem sterowania oświetleniem; 
gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 3 lat;
dokładne wytyczne zostały opisane w dalszej części pod tytułem (parametry szafy oświetleniowej oraz opraw - punkt nr 6);
wygląd oprawy oraz moc uzgodnić z Zamawiającym;
Oprawy dedykowane na oświetlenie przejść dla pieszych.
Słupy oświetleniowe:
	stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym malowane proszkowo (RAL 7016), 
z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące stopę słupa do fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, wysokość słupa około 6 m, grubość ścianki min. 4 mm, średnica przy stopie min. 150 mm, średnica górna (przy szczycie) 60 mm;

możliwość montażu opraw bez wysięgników lub wysięgnik jako oddzielny element 
z mocowaniem umożliwiającym jego regulację w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia względem osi drogi, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia dostosować do kategorii oświetlanej drogi, szacunkowo należy przyjąć 
5 szt. wysięgników pojedynczych, wygląd słupa, kształt wysięgnika uzgodnić 
z Zamawiającym;
do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK.

Dla tej lokalizacji Zamawiający nie przewiduje szafy sterowania oświetleniowej jak 
w punktach 1, 2  - jedynie projektowane oprawy muszą spełniać możliwości podłączenia szafy w przyszłości.


Projekt i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy  
Zebrzydowickiej 4
	zasilanie: z najbliższego słupa będącego własnością Miasta na ul. Św. Józefa poprzez szafę zawierającą odpowiednie wyposażenie standardowe w tego typu  szafach rozdzielczych, 
	instalację wykonać kablem ziemnym typu YAKXS, przejścia pod drogami wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej, w obrębie wjazdów do posesji kable oświetleniowe zabezpieczyć rurą ochronną, (dla kabli czterożyłowych wymagane ułożenie w rowie kablowym taśmy stalowej ocynkowanej na całej długości trasy), ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie;

szacunkowa ilość słupów oraz opraw: 
	zabudowa 2 szt. słupów;

montaż 2 szt. opraw oświetleniowych dedykowanych na przejściu dla pieszych;
	łączna długość odcinków drogi do oświetlenia: ok. 55 m (bez obiektu mostowego);

do oświetlenia drogi zastosować oprawy oświetleniowe typu „Led” z możliwością redukcji mocy (sterowanie redukcją  z szafy oświetleniowej), o mocy około 90 W (parametry opraw opisane poniżej w punkcie nr 6);
w projektowanej sieci oświetlenia należy przewidzieć montaż słupów oświetlających na przejściu dla pieszych na ulicy:
1. Ul. Zebrzydowicka 4 – jedno przejście dla pieszych/dwa słupy/dwie oprawy;
	gotowy projekt musi zostać uzgodniony z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika;

po wykonaniu inwestycji, dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację, schematy elektryczne oraz protokoły pomiarów uziemiających, zerowania i  badania linii kablowej (z pozytywnymi wynikami) przekazać do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Charakterystyczne parametry urządzeń
Oprawy oświetleniowe: 
	energooszczędne typu LED z diodami wysokiej mocy o podwyższonej trwałości,

panel świetlny budowy modułowej umożliwiającej łatwą wymianę poszczególnych elementów bez konieczności wymiany całego panelu;  
układ sterujący lampy umożliwiający redukcję mocy oraz współpracę z systemem sterowania oświetleniem; 
gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 3 lat;
dokładne wytyczne zostały opisane w dalszej części pod tytułem (parametry szafy oświetleniowej oraz opraw - punkt nr 6);
wygląd oprawy oraz moc uzgodnić z Zamawiającym;
Oprawy dedykowane na oświetlenie przejść dla pieszych.
Słupy oświetleniowe:
	stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym malowane proszkowo (RAL 7016), 
trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące stopę słupa do fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, wysokość słupa około 6 m, grubość ścianki min. 4 mm, średnica przy stopie min. 150 mm, średnica górna (przy szczycie) 60 mm;

możliwość montażu opraw bez wysięgników lub wysięgnik jako oddzielny element 
z mocowaniem umożliwiającym jego regulację w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia względem osi drogi, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia dostosować do kategorii oświetlanej drogi, szacunkowo należy przyjąć 
2 szt. wysięgników pojedynczych, wygląd słupa, kształt wysięgnika uzgodnić 
z Zamawiającym;
do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK.

Dla tej lokalizacji Zamawiający nie przewiduje szafy sterowania oświetleniowej jak 
w punktach 1, 2  - jedynie projektowane oprawy muszą spełniać możliwości podłączenia szafy w przyszłości.


6.   Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw.  

Należy zaprojektować i wykonać wolnostojącą trójfazową szafkę oświetleniową typu SOU – 3 (stopień ochrony IP 44, klasa ochronności II). Wyposażenie szafy to aparatura rozdzielczo – sterownicza. Szafa SOU powinna być bez wziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key. Szafę SOU wyposażyć w zalaminowane powykonawcze schematy elektryczne. 
Jako system sterowania oświetleniem zastosować system sterowania i monitoringu oświetlenia współpracujący z istniejącym systemem w mieście Rybnik CPAnet (jeden program informatyczny musi obsługiwać dany system istniejący i projektowany). Inteligentny system powinien potrafić dobrać najbardziej właściwy moment i czas włączenia/wyłączenia oświetlenia oraz regulować natężenie światła. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie energii elektrycznej. System składa się ze sterowników i oprogramowania. Sterowniki systemu włączają oświetlenie poprzez styczniki, umożliwiają też sterowanie pracą reduktorów mocy. Wbudowany odbiornik GPS pozwala dokładnie określić położenie geograficzne instalacji oświetleniowej, a więc precyzyjnie ustala moment wschodu i zachodu słońca. Pobierany z GPS czas uwalnia użytkownika od konieczności korekty zegara 
w sterowniku.

Podstawowe wymogi oraz właściwości systemu, które należy spełnić:
pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę WWW;
synchronizacja czasu GPS (pobierane z GPS czas i położenie geograficzne umożliwiają dokładne obliczenie wschodów i zachodów słońca w danym dniu i miejscu);
komunikacja: GPRS, SMS;
automatyczna lokalizacja sterowników na mapie strony www;
łatwe tworzenie i zarządzanie grupami sterowników;
możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em (z telefonu komórkowego lub strony www);
monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza parametrów sieci: prądu, napięcia, zużycia energii, mocy czynnej, mocy biernej archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych;
system raportowania;
autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień;
zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS;
darmowa karta SIM na okres gwarancji robót budowlanych (zapewnienie łączności szafy z platformą);
dostęp do darmowego oprogramowania na stronie www;
aplikacja na urządzenia mobilne;
awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora;
diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał GSM , GPRS , GPS, zasięg sieci, stan ładowania akumulatora 6 trybów pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy;
możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia (np. święta kalendarzowe, święta lokalne, itp.);
możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy;
natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napięcia zasilania, zaniku poszczególnych faz, przekroczenia/obniżenia mocy, otwarć szafy;
zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia podczas prac serwisowych;
możliwość zdalnego programowania opraw; 
możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia za pomocą wiadomości SMS;
możliwość dostosowania oświetlenia drogowego do aktualnego natężenia ruchu 
(w oparciu o dane z zewnętrznego systemu sterowania ruchem ulicznym);
chwilowy brak dostępu do internetu nie zakłóca pracy sterownika;
możliwość podłączenia wirtualnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody.
Wymagane funkcje sterownika i systemu: 
certyfikat CE, wyniki pomiarów badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl.A, gr 1 PN-EN61000-6-2:2008 lub równoważne; 
awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h;
min. 6 wejść zwiernych (konfigurowane niezależnie jako alarmowe / informacyjne /nadzorujące);
min. 6 wyjść (4 wyjścia zwierne + 2 wyjścia przełączne); 
wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, zasięg sieci, akumulator; 
instalacja sterowników typu "Plug & Play";
współpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii; 
analiza parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, moc czynna, bierna pozorna - 3 fazy, współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity  prąd sumaryczny wraz z ich prezentacją na wyświetlaczu; 
zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz; 
obciążalność prądowa wyjść min. 8A 230V; 
temperatura otoczenia -30/50 °C; 
antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67; 
brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI;
zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca 
i urządzenia),
autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień, nieograniczona liczba użytkowników do zarządzania kontem;
wyjścia konfigurowane niezależnie (min. 6 trybów pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy); 
zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS (darmowa przez min. 24m); 
komunikacja po GPRS i SMS (na żądanie); 
możliwość załączania oświetlenia z SMS (z telefonu komórkowego, strony WWW) dla pojedynczych sterowników lub całych grup jednocześnie;
synchronizacja czasu i położenia z GPS; 
automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato;
współpraca z cyfrowymi wyłącznikami zmierzchowymi; 
sterowania globalnego lokalizacja sterowników na mapie m. Rybnika;
natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napięcia zasilania, zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, przekroczenie/obniżenie obciążenia prądowego, alarmy wejść, alarmy wyjść do min. 5 nr telefonów komórkowych);
szczegółowa analiza prądów przekroczenia: prąd rozruchowy, prąd przeciążenia wraz z definicją czasu zwłoki dla poszczególnych alarmów na każdej fazie osobno;
możliwość dodawania i przechowywania dowolnych plików związanych z daną szafą: schematy dwg., zdjęcia, instrukcje doc., pdf.);
nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametrów sieci, alarmów, raportów;
multipleksja sygnału: zarządzanie stanem wyjść sterowników SLAVE (podrzędnych) 
w zależności od stanu wejść sterownika Master (nadrzędny), przekazywanie sygnałów sterujących (rozkazów) odbywa się bezprzewodowo poprzez łącze GPRS;
z poziomu sterownika MASTER: możliwość dynamicznej korekcji czasu załączenia 
i wyłączenia dla całego oświetlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natężenia oświetlenia (-60,+60 min);
z poziomu systemu: możliwość definicji dowolnej ilości sterowników typu MASTER;
zastosowany sterownik musi posiadać funkcję autodiagnostyki, która wykrywa nieprawidłowe działanie poszczególnych elementów systemu wraz z jego wizualizacją min. dwa razy na dobę;
dostępna tabela wschodów/ zachodów dla poszczególnych sterowników;
zarządzanie grupami sterowników (wcześniej predefiniowanych);
współpraca z istniejącymi reduktorami mocy w oprawach - możliwość sterowania mocą pojedynczymi oprawami (zabudowa odpowiednich sterowników w szafie kompatybilnych ze sterownikami w oprawach);
współpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji min.3 progi; czasu trwania redukcji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna;
wszystkie sterowniki muszą być zarządzane w ramach jednego portalu www.;
programowanie czasów świecenia grupy sterowników „jedną komendą tekstową”;
redukcja mocy biernej (parametry opisane poniżej)
dla ręcznego włączania obwodów oświetleniowych przewidziano przełącznik ręczny. Ochrona przeciwprzepięciowa będzie realizowana poprzez ogranicznik przepięć klasy B+C. 

W celu eliminacji poboru mocy biernej w szafie SOU zamontować kompensatory mocy biernej pojemnościowej LED. Parametry kompensatora mocy biernej pojemnościowej:
całkowita redukcja  mocy biernej pojemnościowej w obwodach oświetleniowych;
dostępność wersji 1 i 3 fazowe;
możliwość pracy w systemie TN;
wysoka sprawność urządzenia – min. 95%;
okres gwarancji min. 36;
indywidualna kompensacja dla każdej fazy;
zabezpieczenie termiczne dławika;
sygnalizacja przekroczenia temperatury dławika ;
zabezpieczenie nadprądowe dławika;
automatyczna  minimum 4-stopniowa kompensacja mocy biernej;
na wyświetlaczu urządzenia odczyt wartości:  współczynnika mocy, mocy czynnej i biernej, prądu, napięcia;
brak wprowadzania wyższych harmonicznych;
przełączanie stopni kompensacji w zerze prądu;
możliwość zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w rozdzielniach zasilających obiekty;
budowa modułowa, łatwa wymiana w przypadku awarii;
łatwość zwiększenia mocy;
współpraca z systemem sterowania- zdalne zarządzanie i monitoring sieci;
możliwość zdalnego wyłączenia kompensacji;
duża efektywność ekonomiczna pozwalająca obniżyć rachunki za moc bierną i tym samym podnieść jakość energii;
urządzenie przyjazne środowisku – dzięki eliminacji poboru mocy biernej pojemnościowej zmniejsza poziom emisji CO2;
napięcie zasilające: Un: 200V do 275V ;
możliwość redukcji maksymalnej mocy biernej pojemnościowej wydzielonej przy ustawieniu max. redukcji mocy opraw oświetleniowych (min.50 %);
temperatura pracy: od –20°C do +55ﾰC55°C;
stopień ochrony: IP20;
wymiary i waga zależą od wersji wykonania;
producent reduktora wyraża zgodę na montaż kompensatorów przez służby zamawiającego, bez utraty gwarancji;
producent zapewnia wszelkie informacje niezbędne w celu poprawnej zabudowy kompensatorów;
kompensator powinien posiadać niezbędne zabezpieczenia eliminujące uszkodzenie kompensatora  z przyczyn zewnętrznych : przeciążenie, zawyżone napięcie, przepięcie itp, jedyny czynnikiem nie podlegającym naprawie gwarancyjnej jest mechaniczne uszkodzenie. 

Przy szafie oświetlenia ulicznego wykonać uziom pionowy. Punkt ochronno-neutralny złącza „PEN” połączyć z uziemieniem. Schemat połączeń oraz zestawienie materiałowe szafy oświetlenia ulicznego przedstawiono poniżej - Schemat szafy oświetlenia ulicznego. 

Wymogi opraw oświetleniowych:

materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo;
materiał klosza – Szkło hartowane płaskie;
stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09;
szczelność komory optycznej – IP66;
szczelność komory elektrycznej – IP66;
bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego (montaż, wymiana przekaźników sterujących bez utraty gwarancji producenta); 
montaż  na wysięgniku o średnicy Ø60mm;
oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 do -15°. Montaż opraw - kąt nachylenia: -15˚;  
znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,9;
ochrona przed przepięciami – 10kV;
układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI umożliwiający zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego z poziomu sterownika zdalnego zarządzania – montaż przekaźnika sterującego w oprawie (możliwość sterowania mocą pojedynczej  oprawy min 3 razy w nocy);
zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy;
oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy;
bryła fotometryczna jest kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek;
moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym laboratorium;
minimalny strumień świetlny źródeł – według projektu;
temperatura barwowa źródeł światła – 4000K;
wskaźnik oddawania barw LED Ra>=70; 
zakres temperatury pracy oprawy: od -40ﾰC-40°C do min. +35ﾰC35°C;
utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);
klasa ochronności elektrycznej: II 
oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu;
oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC;
wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009;
budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego;
oprawa wyposażona jest w autonomiczny, programowalny układ elektroniczny odpowiedzialny za regulację mocy w godzinach nocnych;
moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym laboratorium;
min. 3-letnia gwarancja producenta na całą oprawę: obudowę, układ zasilający, źródła półprzewodnikowe LED;

Wymogi dot. systemu sterowania i zarządzania oświetleniem
Funkcje sterownika i systemu (niezbędne minimum)
certyfikat CE, wyniki pomiarów badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl. A, gr. 1, PN-EN61000-6-2:2008 lub równoważne; 
awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h;
min. 6 wejść zwiernych (konfigurowane niezależnie jako alarmowe / informacyjne /nadzorujące);
min. 6 wyjść (4 wyjścia zwierne + 2 wyjścia przełączne); 
wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, zasięg sieci, Akumulator; 
instalacja sterowników typu "Plug & Play";
współpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii;
analiza parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, moc czynna, bierna pozorna - 3 fazy, współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity  prąd sumaryczny wraz z ich prezentacją na wyświetlaczu; 
zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz; 
obciążalność prądowa wyjść min. 8A 230V; 
temperatura otoczenia -30/50 oC; 
antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67; 
brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI;
zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urządzenia)
autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień, nieograniczona liczba użytkowników do zarządzania kontem;
wyjścia konfigurowane niezależnie (min. 6 trybów pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy); 
zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS (darmowa przez 24m); 
komunikacja po GPRS i SMS (na żądanie); 
możliwość załączania oświetlenia z SMS (z telefonu komórkowego, strony WWW) dla pojedynczych sterowników lub całych grup jednocześnie;
synchronizacja czasu i położenia z GPS; 
automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato;
współpraca z cyfrowymi wyłącznikami zmierzchowymi; 
sterowania globalnego lokalizacja sterowników na mapie m. Rybnika (np. Maps Google);
natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napięcia zasilania, zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, przekroczenie/obniżenie obciążenia prądowego, alarmy wejść, alarmy wyjść do min. 5 nr telefonów komórkowych;
szczegółowa analiza prądów przekroczenia: prąd rozruchowy, prąd przeciążenia wraz 
z definicją czasu zwłoki dla poszczególnych alarmów na każdej fazie osobno;
możliwość dodawania i przechowywania dowolnych plików związanych z daną szafą: schematy dwg., zdjęcia, instrukcje doc., pdf.);
nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametrów sieci, alarmów, raportów;
multipleksja sygnału: zarządzanie stanem wyjść sterowników SLAVE (podrzędnych) 
w zależności od stanu wejść sterownika Master (nadrzędny), przekazywanie sygnałów sterujących (rozkazów) odbywa się bezprzewodowo poprzez łącze GPRS;
z poziomu sterownika MASTER: możliwość dynamicznej korekcji czasu załączenia 
i wyłączenia dla całego oświetlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natężenia oświetlenia (-60,+60 min);
z poziomu systemu: możliwość definicji dowolnej ilości sterowników typu MASTER;
zastosowany sterownik musi posiadać funkcję autodiagnostyki, która wykrywa nieprawidłowe działanie poszczególnych elementów systemu wraz z jego wizualizacją min dwa razy na dobę;
dostępna tabela wschodów/ zachodów dla poszczególnych sterowników;
zarządzanie grupami sterowników (wcześniej predefiniowanych);
współpraca z istniejącymi reduktorami mocy w oprawach, które redukują moc w pojedynczej oprawie  jednocześnie w ramach jednej szafy;
współpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji minimum 3 progi; czasu trwania redukcji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna;
wszystkie sterowniki muszą być zarządzane w ramach jednego portalu www.;
programowanie czasów świecenia grupy sterowników „jedną komendą tekstową”.
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Widok szafy oświetleniowej
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Schemat szafy oświetleniowej
7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania zezwolenia organu architektoniczno – budowlanego na wykonanie robót budowlanych.
	Oświetlenie zaprojektować zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 odpowiednio do kategorii drogi. Ilości opraw, szaf oświetleniowych podane w powyższym opisie zakresu robót są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi przez Zamawiającego do oszacowania wartości zamówienia i nie mogą być podstawą do zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkości wynikające z projektu będą się różniły od przyjętych przez Zamawiającego.
Przy lokalizacji słupów w pasie drogowym zachować wymaganą skrajnię drogową zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. W obrębie wjazdów do posesji oraz na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną, w miejscach prowadzenia robót teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzać z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymienić na nowe. Trawniki i zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą.
	Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji oświetleniowych muszą odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2015 roku) Dz. U. 2015.1165.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2015.520 tekst jednolity ze zmianami) oraz wg wymogów właścicieli urządzeń obcych na podstawie wydanych warunków ich przebudowy bądź warunków przyłączenia do sieci.
8. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej projektowanego oświetlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępny projekt oświetlenia wraz z bilansem mocy.
Na etapie koncepcji oraz na etapie wykonania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii oficera rowerowego Urzędu Miasta Rybnika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 12/2016 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, 
w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście.
	Przed złożeniem dokumentacji do organu administracji architektoniczno budowlanej 
w celu uzyskania stosownego zezwolenia na wykonywanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz opini Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 555/2018 w sprawie inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik oraz akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów, oraz właściciela sieci energetycznej w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót budowlanych/uzyskaniu pozwolenia na budowę.
W przypadkach wymagających usunięcia drzew kolidujących z projektowanymi liniami oświetleniowymi, do zadań wykonawcy należy uzyskanie decyzji zezwalającej na ich usunięcie. 
Wszelkie zmiany uzgodnionych już z Zamawiającym rozwiązań technicznych 
i materiałów wymagają ponownego uzgodnienia.
Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawcę robót projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających się w ich obrębie.
Wszelkie roboty zanikające oraz podlegające zakryciu będą odbierane w formie odbiorów częściowych. Po zakończeniu inwestycji Zamawiający dokona odbioru końcowego. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiory branżowe zgodnie z wymogami właścicieli urządzeń obcych wynikających 
z wydanych warunków ich przebudowy bądź warunków przyłączenia do sieci,
odbiór końcowy po zakończeniu całości robót ,
odbiór pogwarancyjny.
	Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych wraz z dokumentacją powykonawczą, w tym dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót do organu nadzoru budowlanego.

Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do utrzymania i konserwacji wybudowanego oświetlenia. Usuwanie drobnych usterek (np. wymiana źródła światła, wkładki bezpiecznikowej, korekta ustawienia odbłyśnika lub położenia lampy itp.) będzie następowało w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia, natomiast usterki wymagające wymiany całych elementów (konieczność zamówienia i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia z właścicielem sieci energetycznej oraz ewentualne dodatkowe opłaty z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zaprogramuje obniżenie mocy na wybudowanych instalacjach zawierających szafę sterowania oświetlenia (ul. Słoneczna, ul. Arki Bożka, 
ul. Raciborska/ Dworek) zgodnie z wytycznymi zamawiającego.
	Należy przykleić na wszystkich zamontowanych słupach i szafkach odpowiednie ostrzeżenie  (urządzenie elektryczne), we wnęce zamontować tabliczki (Nie dotykać –urządzenie elektryczne)  oraz wszystkie zabudowane słupy należy pomalować do wysokości 2 m farbą antyplakatową (kolor farby taki sam jak barwa słupa).
Wykonawca w dokumentacji powykonawczej wszystkich zabudowanych instalacji dołączy niezbędne protokoły pomiarów, które na pewno będą zawierały:
- badania linii kablowej;
- badania i pomiary instalacji uziemiającej;
- badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar, każdy następny pomiar);
- pomiary natężenia światła oraz potwierdzi spełnienie norm dotyczących natężenia światła  obowiązujących w danej lokalizacji. 
	Wykonawca w dokumentacji powykonawczej wszystkich zabudowanych instalacji dołączy deklaracje zgodności:

- zabudowanych słupów;
- zabudowanych fundamentów;
- zamontowanych opraw;
- zabudowanych kabli;
- zabudowanych rur osłonowych, izolacyjnych złączy bezpiecznikowych, fazowych, zerowych, złączy kablowych, szaf sterowniczych;
	Wykonawca w dokumentacji powykonawczej wszystkich zabudowanych instalacji dołączy oświadczenia:

- o zastosowanej prawidłowej technologii ułożenia kabli;
- o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją;
- o sprawności instalacji i spełnieniu wymogów potrzebnych do eksploatacji;
- o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przez kierownika robót;
	Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót Wykonawca przekaże do zaopiniowania Zamawiającemu po 1 egz. projektu budowlanego wraz 
z kopią wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii. Pozytywna opinia Zamawiającego skutkować będzie upoważnieniem dla Wykonawcy do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót. Zamawiający zobowiązuje się do wydania opinii w terminie do 21 dni.

Wykonawca w dokumentacji powykonawczej wszystkich zabudowanych instalacji dołączy oświadczenia:
- o zastosowanej prawidłowej technologii ułożenia kabli;
- o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją;
- o sprawności instalacji i spełnieniu wymogów potrzebnych do eksploatacji;
- o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przez kierownika robót;
20.	Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozliczenia końcowego pod względem ilościowo-wartościowym.

9. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).
Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 poz.1570 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 142 ze zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zmianami).
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2015.1483 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 
ze zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r. poz. 1226 tekst jednolity)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260 tekst jednolity ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 tekst jednolity).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r poz. 492).

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
	zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy,

stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),
transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,
stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.
Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa 
i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
Przypomina się również, że:
	Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania,

organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymagania w zakresie dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia  dostępności dla osób niepełnosprawnych: realizacja inwestycji ma za zadanie zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców oraz użytkowników dróg korzystających z ulic objętych inwestycją, poprzez podniesienie jakości oświetlenia na tych drogach.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności 
w zakresie realizacji zamówienia przez osoby  zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
	demontaż opraw i słupów (praca na wysokości z użyciem sprzętu);
	montaż opraw i słupów, montaż szaf oświetleniowych (praca na wysokości z użyciem sprzętu);

kopanie rowów przy użyciu sprzętu;
układanie kabli;
prace łączeniowe związane z podłączeniem urządzeń oświetleniowych do instalacji oświetleniowej oraz do sieci energetycznej;
wykonanie pomiarów wielkości  elektrycznych;
prace związane z wykonaniem  przewiertów pod drogami;
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza  zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.



