


 
OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
PRZEBUDOWY ODCINKA KABLA nN  

KOLIDUJ ĄCEGO Z BUDOWĄ PARKINGU 
 

 
I.  TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy odcinka istniejącego kabla 
nN kolidującego z budową parkingu dla zadania p.n.   „Budowa Laboratorium 
Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego realizowana w ramach Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego II etap”.  

 
II.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500 
• opinia ZUDP w Rzeszowie Nr 1170/2009 z dn. 28.10.09r 
• obowiązujące normy i przepisy 

 
III.  WYKONANIE ROBÓT 
 

• Przebudowa odcinka istniejącego kabla nN kolidującego z budową parkingu. 
 
Przez teren inwestycji przebiega linia kablowa nN, której trasa koliduje z planowanym 
parkingiem. NaleŜy istniejący kabel odkopać na odcinku K÷L i przełoŜyć po nowej 
trasie pokazanej na planie zagospodarowania. Kabel ten pod parkingiem chronić rurą 
dwudzielną A 110PS Arot. 
Rowy kablowe wykonać ręcznie. 
Kable naleŜy ułoŜyć po trasie przedstawionej na planie zagospodarowania w ziemi na 
głębokości 0,8m. Następnie nasypać warstwę gruntu 25-30cm ubijając go. Trasa linii 
kablowych powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią koloru 
niebieskiego gr. 0,3mm. Kable winny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10m. Miejsca wprowadzenia 
kabli do osłon otaczających naleŜy uszczelnić materiałem elastycznym, a kable 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Linie kablowe naleŜy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Po ułoŜeniu kabla 
naleŜy wykonać niezbędne pomiary. 
 
Na terenie inwestycji istnieje słup oświetleniowy, który koliduje z projektowanym 
wjazdem na parking. NaleŜy go zdemontować i przestawić w nowe miejsce poza 
wjazdem. Istniejący słup i jego nową lokalizację pokazano na planie 
zagospodarowania. 

 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem 
osób uprawnionych i z zachowanie zasad BHP. 

 
         Opracował  
            inŜ. R. Rogoziński 
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LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII -
przebudowa nN

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa odcinka kabla nN (własno ść UR)
1.1 Nr STWiOR: SST-E2

KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III /odkopanie kabla + nowa trasa 10 m3

1.2 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 10 m3

1.3 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/705/1
UłoŜenie rur osłonowych PS 160 na istniejących kablach 14 m

1.4 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 26 m

1.5 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/707/5 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5·kg/m, przykrycie folią / kabel istniejący 14 m

1.6 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-Ŝyłowy 1 odcinek

2 Zmiana lokalizacji istniej ącego słupa o świetleniowego
2.1 Nr STWiOR: SST-E2

KNNR 9/1001/7
Słupy oświetleniowe, demontaŜ słupa, masa do 100·kg 1 słup

2.2 Nr STWiOR: SST-E2
KNR 403/907/5
Odłączenie przewodów od zacisków 1 kpl

2.3 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/1001/1 (1)
MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy /słup z demontaŜu na nowym 
fundamencie 1 szt

2.4 Nr STWiOR: SST-E2
KNR 403/901/4
Podłączenie przewodów pod zaciski 4 szt


