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wnętrzowej S3-00012 Kutno Mickiewicza oraz uporządkowanie terenu i wykonanie
ogrodzenia. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku z terenu Rejonu
Dystrybucji Kutno”.
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1. Wymagania techniczne
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2. Przedmiot opracowania
Remont części budowlanych związanych z remontem wewnętrznym pomieszczeń stacji wnętrzowej
S3-00012 Kutno Mickiewicza oraz uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Kutno, gm. Kutno miejska, S3-00012 Kutno Mickiewicza

4. Stan istniejący
Przedmiotowe stacje wnętrzowe SN/nN są zasilane z linii SN i GPZ przedstawionych poniżej :
Lp.

Numer i Nazwa stacji

1

S3-00012 Kutno Mickiewicza

Nawa linii SN
Mickiewicza

GPZ
Kutno

Numer linii SN
[0014/21]

5. Stan planowany / zakres prac
5.1 Linia napowietrzna średniego napięcia SN 15 kV
Nie dotyczy.

5.2 Stacja transformatorowa SN/nN
Wykonać remont w części budowlanych stacji w zakresie przedstawionym w tabeli:

Lp.

1

Numer i Nazwa stacji

Zakres prac do wykonania

S3-00012 Kutno
Mickiewicza

• uporządkowanie terenu wokół stacji SN/nN
(wycinka odrostów krzewów i chwastów, wywóz
ziemi, wyrównanie terenu )
• wymiana siatki i odbudowa ogrodzenia od strony
północnej o łącznej długości 100 m oraz remont
bramy wejściowej
• malowanie, poprawa tynków, uzupełnienie ubytków
betonu wewnętrznej komory transformatorowej oraz
rozdzielni SN po demontażu istniejącej rozdzielnicy
SN, poprawa szczelności okien (wymiana
popękanych szyb)
• wykonanie kanałów kablowych w stacji SN/nN
o powierzchni 9 m2 wraz z pokryciem płytami z blachy
żeberkowanej

5.3 Linia napowietrzna nN 0,4 kV
Nie dotyczy.

5.4 Linia napowietrzna nN 0,4 kV oświetlenia drogowego
Nie dotyczy.
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5.5 Linia kablowa nN 0,4 kV
Nie dotyczy.

5.6 Przyłącze kablowe nN 0,4 kV
Nie dotyczy.

6. Termin wykonania
Termin wykonania : 22.09.2017 r.

7. Rzeczowy zakres prac
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Wykonanie inwentaryzacji w terenie.
Uzgodnienia wejścia na działkę, uzgodnienia pracy i wyłączeń
Remont związanych z remontem pomieszczeń stacji oraz uporządkowanie
terenu i wykonanie ogrodzenia

J.m.
szt.
szt.
szt.

Ilość
1
1
1

8. Informacje dodatkowe







Remont zrealizować na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR
SA „Standardów technicznych w ENERGA –OPERATOR SA
W ramach remontu należy uzyskać stosowne decyzje i zgody administracyjne na zajęcia pasa
drogowego oraz umieszczenie urządzeń energetycznych w pasach dróg, oraz wykonać
zobowiązania wynikające z pozostałych uzgodnień.
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania inwestycji
obowiązującymi w Rejonie Dystrybucji Kutno, zawierającą m.in.
- stronę tytułową
- powykonawcze zestawienie montażowe i demontażowe
- oświadczenie kierownika o zakończeniu robót
- oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu wymagań środowiskowych w trakcie realizacji
robót budowlanych
- atesty
- karty charakterystyk
- zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru (załącznik 2a/2b)
- potwierdzenie uzgodnienia numeru, nazwy stacji z Działem Dokumentacji Energetycznej
Dokumentację powykonawczą przed dokonaniem odbioru technicznego złożyć do sprawdzenia
w ENERGA - OPERATOR SA Oddział Płock – Rejon Dystrybucji Kutno.
Prace należy wykonać wspólnie i w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wykonującym wymianę
rozdzielnicy SN na podstawie umowy: PJ02920/17. (Wykonawca: ZEP-CWS.)
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9. Aspekty środowiskowe










Gleba i ziemia.
o Źródło: wykopy, remonty obiektów.
o Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów.
Odpady budowlane.
o Źródło: budowa urządzeń, budynku.
o Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
Kable zawierające substancje niebezpieczne.
o Źródło: budowa urządzeń.
o Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
Złom metali.
o Źródło: Elementy urządzeń linii nN, SN
o Wpływ na środowisko: zużywanie zasobów naturalnych, konieczność
zagospodarowania odpadów
Izolatory, bezpieczniki.
o Źródło: Elementy urządzeń linii nN, SN
o Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
Zużywanie energii elektrycznej, mechanicznej.
o Źródło: urządzenia elektryczne, mechaniczne.
o Wpływ na środowisko: zanieczyszczenie środowiska.
Eksploatacja pojazdów służbowych:.
o Źródło: pojazdy mechaniczne.
o Wpływ na środowisko: obciążenie środowiska naturalnego odpadami.
Eksploatacja systemów łączności.
o Źródło: Emisja pól elektromagnetycznych.
o Wpływ na środowisko: emisja energii do atmosfery

10.

Spis załączników

Prowadzący: Marcin Smyczyński: marcin.smyczynski@energa.pl

