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Zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie oraz 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie dla Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”. 
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DP-2 Komorów - uzupełnienie 
 
W związku ze zmianą Warunków przyłączenia do sieci energetycznej (obowiązujące warunki  
przyłączenia z dnia 25.07.2017 r. w załączeniu) projekt branży elektrycznej ulegnie zmianie. 
Koszty związane ze zmianą Dokumentacji projektowej ponosi Zamawiający.  
Zmiana obejmuje zwiększenie długości kabla zasilającego i sposób przyłączenia.  
Na załączonej mapie PZT naniesiono zmiany, które w formie Projektu wykonawczego 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych. 
 
 
W Opisie Technicznym do Projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Komorów wprowadza się następującą zmianę: 
 
pkt 6.6. Zasilanie pompowni  
jest: 
 
Projekt wykonawczy branży elektrycznej stanowi odrębne opracowanie i obejmuje 
wykonanie: 

 wewnętrznej linii zasilającej (wzl) tj. ułożenie w ziemi na głębokości 0,7 m kabla YKY 
5x16mm2 o długości 90 mb, 

 montaż złącza ZK- 1a 

 wszystkie roboty ziemne branży elektrycznej będą wykonywane w terenie zielonym – 
teren boiska sportowego, działka nr 74/2.  

 
 
Po zmianach treść punktu 6.6 jest następująca: 
 
Projekt wykonawczy branży elektrycznej stanowi odrębne opracowanie i obejmuje 
wykonanie: 

 montaż na słupie nr 10 rozłącznika bezpiecznikowego SZ151-160A (z wkładką 
bezpiecznikową 50 A), 

 podłączenie kabla YKY 5x16 mm2 zasilającego zestaw pomiarowy ZK1-1P, który 
należy zlokalizować na granicy działki przepompowni. Kabel chronić na słupie w rurze 
stalowej do wys. 2,5m, 

 ułożenie na głębokości 0,7 m kabla  YKY 5x16mm2 o długości 141 mb, w tym:  
o w terenie zielonym 135 mb (dz. nr 74/2 teren boiska sportowego oraz dz. nr 141 

pobocze    ziemne drogi gminnej), 
o w terenie utwardzonym dz. nr 141: 

 nawierzchnia betonowa wjazdu na boisko sportowe 4,5 mb, 
 chodnik z kostki betonowej 1,5 mb, 

 umieszczenie kabla YKY 5x16mm2 o długości 4 mb na słupie. 

 dodatkowo na słupie montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5kA; oraz wykonanie 
uziomu R<10 Ω. 

 
 










