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Linie kablowe 0,4 kV zasilania obiektów kampusu uniwersyteckiego 
al. Piastów 40b w Szczecinie 

 

Przedmiot zamówienia sprowadza się do częściowej realizacji robót budowlanych wynikających z 

projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Linie kablowe 0,4 kV, oświetlenie zewnętrzne i 

kanalizacja kabl. (idea monitoringu terenu, sterowanie bramami oraz zasilanie odb. zewnętrznych w 

czasie imprez masowych)” Pracowni Architektonicznej Studio MT’97 z 2009 r. 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania 

obiektów kampusu uniwersyteckiego przy al. Piastów 40b w Szczecinie, w tym budynków nr: 1, 4, 

5, 6, 7, 8 oraz węzła kablowego przy budynku nr 7. Z zakresu zamówienia wyłącza się pozostałe 

roboty budowlane objęte projektem wymienionym wyżej, tj. oświetlenie zewnętrzne terenu, 

zasilanie odbiorów zewnętrznych w czasie imprez masowych, kanalizację kablową 

teletechniczną oraz ideę monitoringu i sterowanie bramami, które to roboty zostaną wykonane 

w następnym etapie.   

 

Sieć kablową 0,4 kV dla zasilania budynków nr: 1, 4, 5, 6, 7, 8 oraz węzła kablowego przy 

budynku nr 7 należy wykonać z zachowaniem poniższych uwag i wymagań: 

 

1. Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonane wcześniej linie kablowe zasilające budynek nr 

3, tj. linii kablowej zasilania podstawowego rozdzielnicy RG3n YKY 4x95 mm
2
 oraz  linii 

kablowej zasilania rezerwowego rozdzielnicy RG3r YKY 4x50 mm
2
 (patrz schemat na rys. nr 

E1) po trasie wskazanej na rys. nr E3 oznaczonej współrzędnymi geodezyjnymi E205, E207, 

E208, E209, E210; 

2. Wszystkie linie kablowe zasilające poszczególne budynki nr: 1, 4, 5, 6, 7 i 8 oraz węzeł 

kablowy przy budynku nr 7 należy przyłączyć i wyprowadzić z rozdzielni 0,4 kV stacji 

transformatorowej Nr 12056 „Kampus Piastów”, a ich końce wprowadzić odpowiednio do 

węzła kablowego przy budynku nr 7 i do wszystkich wymienionych budynków z wyjątkiem 

budynku nr 8 (budynek nr 8 jeszcze nie istnieje), w przypadku  którego układanie linii 

kablowych YKY 4x120 mm
2
 i YKY 4x50 mm

2
 zasilających rozdzielnice główne budynku nr 8 

odpowiednio RG8n i RG8r należy zakończyć w miejscu wskazanym na rys. nr E3 

współrzędnymi geodezyjnymi oznaczonymi jako E220 poprzez zakopanie pętli z zapasami do 

miejsc docelowych, przed zasypaniem końce kabli należy odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i przed dostępem wilgoci. 

3. Linie kablowe wprowadzać do budynków nr: 1, 4, 5, 6 i 7 poprzez odpowiednio uszczelnione 

przepusty kablowe, za przepustem kable należy ułożyć w rurach do pomieszczeń, w których 

zaprojektowano rozdzielnice główne budynków, końców kabli nie przyłączać do rozdzielnic 

(rozdzielnice docelowe jeszcze nie istnieją), a jedynie odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i przed dostępem wilgoci. Wyjątek stanowi budynek nr 7, w 

którym kable należy przyłączyć do istniejących już rozdzielnic głównych RG7n i RG7r. 

Uwaga! Dla ułatwienia prowadzenia linii kablowej YKY 4x35 mm
2
 zasilającej rezerwowaną 

rozdzielnicę RG7r zamontowano w posadzce rury DVK 100 pomiędzy rozdzielnicą RG7n 

(pom. 6 w budynku nr 7) a istniejącym złączem kablowym zlokalizowanym przy wejściu do 

budynku nr 7 od strony ul. Sowińskiego oraz pomiędzy wymienionym złączem a rozdzielnicą 

RG7r (pom. Nr 1). 

4. W przypadku wszystkich odcinków linii kablowych nieprzyłączonych do rozdzielnic głównych 

budynków nr: 1, 4, 5, 6 i 8 należy wykonać dodatkowe pomiary ciągłości i rezystancji 

poszczególnych żył, a wyniki z pomiarów przedstawić w formie protokołu. 



5. Wykonanie robót wymaga częściowej rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych. 

Zamawiający wymaga aby wykopy zasypane były zgodnie z normą piaskiem i ziemią bez 

gruzu, należycie zagęszczone, a w miejscach rozebranych nawierzchni utwardzonych należy 

wykonać tymczasową nawierzchnię utwardzoną (np. asfalt, wylewka betonowa, polbruk) w celu 

umożliwienia ruchu pojazdów i pieszych. 

6. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo wydłużenia terminu realizacji w przypadku 

wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót (np. układania kabli, 

zagęszczanie zasypywanych wykopów itp.)  

 

 

 


