
Załącznik nr 7 do SWZ – Opis warunków technicznych montażu trzech punktów i stacji 

ładowania samochodów elektrycznych w czterech lokalizacjach oraz proponowany przebieg 

tras kablowych 

 

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-31/KJ/2022 

 

I. Parking przy ul. Kwiatkowskiego 60 

Punkt ładowania samochodów elektrycznych usytuowany przy miejscach parkingowych 

będących najbliżej źródła zasilania. Jako punkt zasilania należy przyjąć przygotowane do tego 

celu złącze kablowe, zlokalizowane przy narożniku parkingu. Wykorzystać wolne pole tego 

złącza, dobrać zabezpieczenie do spodziewanych obciążeń oraz zastosować kabel zasilający 

punkt ładowania o odpowiednich parametrach. Stosować kable nN 0,4 kV, typu YKY, YAKI 

o przekroju dostosowanym do przewidywanych obciążeń. Kabel prowadzić w ziemi, 

zakończyć w ZK-P. Długość trasy w wykopie w gruncie miękkim – ok 10m. W zakresie robót 

Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace porządkowe w obrębie miejsc parkingowych 

dedykowanych do ładowania samochodów elektrycznych przed przystąpieniem do robót. 

Wykonawca dokona także po uzgodnieniu z właściwymi służbami Zamawiającego cięcia 

prześwietlającego korony drzew znajdujących się w obrębie urządzenia do ładowania pojazdów 

i ww. miejsc parkingowych wraz z utylizacją odpadów po przeprowadzonych pracach.  
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II. Parking przy ul. Rotterdamskiej 9 

 

Usytuowanie punktu ładowania samochodów elektrycznych w wewnętrznej części parkingu. 

Jako punkt zasilania należy przyjąć złącze ZK PPZ-2-04A znajdujące się na elewacji 

zewnętrznej budynku przy ul. Rotterdamskiej 13. Złącze ZK PPZ-2-04A zasilane jest kablem 

YAKI 4x95mm2, Ib=80A. Zabezpieczenie główne w złączu – wkładki bezpiecznikowe 

topikowe 63A gG. 

Dla wykonania przyłącza do punktu ładowania samochodów elektrycznych należy w złączu 

ZK PPZ-2-04 zainstalować zabezpieczenie trójfazowe (istnieje rezerwa miejsca na szynie DIN) 

i wykonać przyłącze kablowe w ziemi do lokalizacji projektowanego punktu ładowania 

samochodów elektrycznych. Zabezpieczenie dobrać do przekroju kabla zasilającego i 

projektowanej mocy urządzenia zasilanego. Przyłącze prowadzić od złącza w kierunku 

zachodnim, a następnie okrążyć budynek od strony zachodniej i południowej. Pod chodnikiem, 

przy zbliżeniach/kolizjach kabel układać w rurach osłonowych. Orientacyjna długość trasy 

kablowej – ok . 60m.  

 

 
 

    
 

 

III. Parking przy ul. Polskiej 17 (magazyn H) 

 

Punkt ładowania samochodów elektrycznych będzie usytuowany przy miejscach parkingowych 

wydzielonych do dyspozycji ZMPG S.A. Budynek magazynu H przy ul. Polskiej 17 jest 

wpisany do rejestru zabytków z 7.05.1990 r. pod nr 1331. Jako punkt zasilania należy przyjąć 
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rozdzielnicę ZK-2660-16 znajdującą się w pomieszczeniu 0/62 na parterze w budynku 

magazynu H przy ul. Polskiej 17. Rozdzielnica ZK-2660-16 zasilana jest kablem YAKI 

4x240mm2. Zabezpieczenie główne w rozdzielnicy – wyłącznik Moeller ZNM 10-620 N 630A. 

W rozdzielnicy ZK-2660-16, w celce 2 oraz 3 znajduje się rezerwa miejsca na aparaty 

elektryczne stanowiące zabezpieczenie obwodu projektowanego punktu ładowania 

samochodów elektrycznych, wraz z miejscem na ewentualny układ pomiarowy. Dla wykonania 

przyłącza należy w celce 2 zainstalować zabezpieczenie trójfazowe (istnieje rezerwa miejsca 

na szynie DIN) lub w celce 3, w miejscu które można uzyskać po demontażu jednego z 

rozłączników bezpiecznikowych z otwieraną kasetą (typu RBK). Kabel zasilający należy 

wyprowadzić na zewnątrz budynku poniżej poziomu chodnika. Zabezpieczenie dobrać do 

przekroju kabla zasilającego  i projektowanej mocy urządzenia zasilanego. Przyłącze 

prowadzić od złącza przez ścianę wykonując przepust, który powinien zostać zabezpieczony 

we właściwy sposób, zapewniając szczelność. Za przepustem należy pod chodnikiem 

poprowadzić kabel do miejsca, w którym ma znajdować się projektowany punkt  ładowania 

samochodów elektrycznych. Na całej długości kabla biegnącego pod chodnikiem, oraz przy 

wszelkich zbliżeniach/kolizjach kabel układać w rurach osłonowych. Orientacyjna długość 

trasy kablowej – ok 30m, długość trasy w wykopie – ok 25m. 

 

 

 
 

IV. Parking przy ul. Indyjskiej 13 

 

Przyłącze przebiegać będzie pod chodnikiem oraz powierzchnią parkingu. Jako punkt  zasilania 

należy przyjąć rozdzielnicę nN 0,4 kV w stacji transformatorowej T-210. Wykorzystać wolne 

pole tej rozdzielnicy, dobrać zabezpieczenie do spodziewanych obciążeń oraz zastosować kable 

zasilające stację ładowania o odpowiednich parametrach.  Stosować kable nN 0,4 kV, typu 

YKY, YAKI o przekroju dostosowanym do przewidywanych obciążeń. Kabel prowadzić w 

ziemi, zakończyć w ZK-P. Pod drogami i przejazdami oraz przy zbliżeniach/kolizjach w 

innymi instalacjami podziemnymi w rurach osłonowych. Orientacyjna długość trasy kablowej 

– ok. 30m. 
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Wykonawca powinien uwzględnić ponadto, iż: 

 

1. Kompleksową dokumentację techniczną i projektową wraz z właściwymi uzgodnieniami, 

pozwoleniami oraz wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego, bhp i ppoż., zasadami wiedzy technicznej, Polskimi 

Normami, przepisami i warunkami technicznymi, jak również zaleceniami i wytycznymi 

Zamawiającego . Wykonane instalacje podlegają odbiorowi przez nadzór Działu 

Utrzymania ZMPG S.A.. W zakresie robót Wykonawcy jest także odtworzenie trawników, 

przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego po zakończeniu robót budowlanych. 

 

2. Dla wszystkich lokalizacji przy urządzeniach do ładowania przewidzieć złącza kablowo-

pomiarowe ZK-P, każde wyposażone w przystosowane do plombowania, zabezpieczenia 

przedlicznikowe, typową podstawę licznikową trójfazową oraz moduł do transmisji danych 

do Operatora, typ GTm-sa (POZYTON). Całość należy oprzewodować. Liczniki energii 

elektrycznej dostarczy ZMPG S.A., Dział Utrzymania. Będą to liczniki typu sEAB 

(bezpośrednie) firmy POZYTON. 

 

3. Wykonawca wypełni w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane procedury we 

właściwych organach administracji architektoniczno – budowlanej oraz wymagane przez 

właściwego Konserwatora Zabytków. 

 


