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My niżej podpisani:  

1. Mirosław Sieja 

 2.  Wiktor Romejko 

 

 
oświadczamy , że projekt przebudowy drogi pt „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
gminnych w Zawadzkiem , nr 105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa 
poprzez przebudowę przejść dla pieszych” został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Zawadzkiem , nr 105632O ulica 
Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa poprzez przebudowę przejść dla pieszych 

 
DZIAŁKI NR : 404 i 431 - obręb Zawadzkie 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
1.1 Przedmiot opracowania 
1.2 Zakres opracowania  
1.3 Lokalizacja 
1.4 Działki objęte opracowaniem 
2. Podstawa opracowania 
3. Opis stanu istniejącego 
3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu  
4. Zagospodarowanie terenu 
4.1        Projektowane zagospodarowanie terenu  
4.2        Roboty rozbiórkowe 
4.3        Ukształtowanie terenu i zieleń  
4.4        Stan własności prawnej  
5. Część architektoniczno-budowlana  
5.1. Charakterystyka przedsięwzięcia 
5.2. Zapotrzebowanie mediów  
5.3. Geotechniczne warunki posadowienia  
5.4. Wpływ eksploatacji górniczej  
5.5. Opis zaprojektowanego rozwiązania 
5.5.1 Roboty drogowe 
6. Informacja o obszarze oddziaływania  
7. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko 
8. Dane o ochronie zabytków 
9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
10. Uwagi końcowe. 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

 
1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych  
nr 105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa w celu poprawy bezpieczeństwa. 

 
1.2 Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje:  
A) Wymianę istniejącej nawierzchni ścieżek rowerowych na odcinkach bezpośrednio 

przylegających do przejścia dla pieszych i rowerzystów: 

 na ulicy Dworcowej na długości 13 m i 3,6 m 

 na ulicy Ks. Wajdy na długości 10 m i 10 m 
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B) Doświetlenie przejść poprzez ustawienie przy przejściach latarni ulicznych 
doświetlających te przejścia 

C) Montażu na latarniach aktywnych znaków D-6b 
D) Grubowarstwowym oznakowaniu przejścia dla pieszych oraz odcinków ulicy 

Dworcowej i Ks. Wajdy , bezpośrednio przylegających do przejść 
 
1.3 Lokalizacja 
Województwo Opolskie, powiat Strzelecki , gmina Zawadzkie , miejscowość Kielcza. 
 
1.4 Działki objęte opracowaniem 
 
Dane dotyczące działek (nr, obręb, właściciel: imię, nazwisko, adres): 

Lp Nr działki Obręb Właściciel 

1 2 3 4 

1 404 
Zawadzkie Gmina Zawadzkie 

2 431 

2. Podstawa opracowania 
 

 zlecenie ,  

 mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r. , tekst jednolity Dziennik 
ustaw z 2016 r poz. 124) 

 Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity Dz. U. 2020 r. 
poz. 1333) 

 wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu  
Ulice Dworcowa i Ks. Wajdy w Zawadzkiem to drogi gminne , lokalne stanowiące dojazd  do: 
- ulica Dworcowa – do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP , kinoteatru , banku i 

poczty  
- ulica Ks. Wajdy – do hali sportowej , supermarketu , budynków mieszkalnych 
Obydwie ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną o szerokości 7 m (ulica Dworcowa) i 10 m 
ulica Ks. Wajdy i obustronne chodniki o szerokości ok. 2,0 m 
Szerokość jezdni ok. 3,0 – 5,0 m. 
Zabudowana infrastruktura techniczna – wodociąg , kablowe linia energetyczna kanalizacja 
sanitarna i deszczowa linie telekomunikacyjne i gazociąg 
 
4. Zagospodarowanie terenu 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
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4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu  
Przebudowa przejść dla pieszych obejmuje wymianę nawierzchni ścieżek rowerowych na 
odcinkach bezpośrednio przylegających do przejścia. , oraz ustawienie latarni ulicznych z 
aktywnymi znakami D-6b doświetlającymi przejścia 
 
4.2 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i roboty ziemne 
Roboty przygotowawcze to wyznaczenie odcinków ścieżek rowerowych , na których 
wymieniana będzie nawierzchnia oraz wyznaczenie miejsc ustawienia latarni ulicznych. 
Roboty rozbiórkowe i ziemne ograniczają się do: 

 Rozebrania nawierzchni istniejących ścieżek rowerowych na odcinkach bezpośrednio 
przylegających do przejść dla pieszych 

 Rozebrania podbudowy na tych odcinkach 

 Wykonania koryta pod nową podbudowę i nawierzchnię 

 Wykonania robót ziemnych pod ustawienie latarni doświetlających przejścia dla 
pieszych i pod kable zasilające te latarnie 

  
4.3 Ukształtowanie terenu i zieleń  
Teren , na którym zlokalizowane sa ulice Dworcowa i Ks. Wajdy to teren płaski. Podłużny 
spadek jezdni (profil) waha się w granicach od 0,0% do ok. ok.1,0% 
Na odcinku przewidzianym do przebudowy nie występują drzewa i krzewy kolidujące  
z planowaną inwestycją 
 
4.4 Stan własności prawnej 
Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w pasie istniejących dróg gminnych , lokalnych 
na działkach nr 404 i 431 , stanowiących własność Gminy Zawadzkie. 
 
5. Część architektoniczno-budowlana  

 
5.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 
Projektowana przebudowa konstrukcji jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczy 
polegać będzie na: 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżek rowerowych 
- Wymianie podbudowy  - nowa podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm m 
- Wykonaniu nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych z betonowej kostki brukowej 

grubości 8 cm koloru czerwonego 
 
Część elektryczna: 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest poprawa oświetlenia przejść dla pieszych przez ulice; ks 
Wajdy i Dworcową w miejscu skrzyżowania z ul. Opolską. W/w przejścia dla pieszych będą 
oznakowane za pomocą aktywnych znaków drogowych D-6 zamontowanych na 
inteligentnych słupach oświetleniowych przejść dla pieszych typu SMARTPOLE CROSSING 
prod. AlamastS.A.  z zainstalowanymi na wysięgnikach 0,5/0,5 m oprawami LED typu COSMO 
LED ALFA 60 PP. 
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Zasilanie projektowanych słupów i aktywnych znaków drogowych odbywać się będzie za 
pomocą kabli YAKXS 4*25 mm2 i YKY 3*6 mm2 z istniejących aktywnych słupów 
oświetleniowych zabudowanych na przejściu przez ul. Opolską na wysokości skrzyżowania z 
ul. Dworcową i ks. Wajdy. 
Opis stanu istniejącego 

Oświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Dworcową i ks. Wajdy w miejscu skrzyżowaniu               
z ul. Opolską oświetlone jest za pomocą opraw oświetlenia ulicznego OUSh 150 
zawieszonych    na słupach  ŻN-12 i 3-ch stalowych słupach oświetleniowych  należących do 
TAURON-u 
W/w oświetlenie w pierwszej kolejności do oświetlenia jezdni i chodników przy ul. Opolskiej,           
w związku z czym oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Dworcowej i ks. Wajdy nie jest 
dostateczne, wręcz jest ciemne. W chwili obecnej, przy wzmożonym ruchu na ul. Dworcowej, 
spowodowanym usytuowaniem przystanku autobusowego i otwartego dworca kolejowego, 
skrzyżowanie stwarza zagrożenie dla ruchu pieszego. W związku z powyższym, zaistniała 
konieczność doświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Dworcową i ks. Wajdy, co jest 
przedmiotem opracowania dokumentacji.  
Opracowanie dokumentacji jest związane z wykonaniem dedykowanym oświetleniem 
przejścia dla pieszych przez ulicę opolską na wysokości skrzyżowania z ul. Dworcową. 
Budowa inteligentnego oświetlenia przejść dla pieszych 
Wyznaczone ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych przez  ulicę Dworcową i ks. Wajdy                   
na wysokości skrzyżowania z ul. Opolską będą doświetlone za pomocą 4-ch 6-cio metrowych 
inteligentnych słupów oświetleniowych typu SNARTPOLE CROSSING rozmieszczonych 
naprzemianlegle w odległości 0,5 m od krawężników jezdni i obrysu pasów przejść przez 
jezdnie. 
Szczegóły dotyczące posadowienia w/w słupów pokazano na planie zagospodarowania 
terenu (rys. nr 01 E) i schemacie ideowym (rys. nr 02 E). Zasilanie projektowanych słupów nr 
1148/2.1 i 1148/2.2 odbywać się będzie za pomocą wiązki dwóch kabli, tj, YAKXS 4*25 mm2 i 
YKY 3*6 mm2 z istniejącego aktywnego słupa oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. 
Opolską nr 1148/2. 
Podobnie, projektowanych słupów nr 1148/11 i 1148/2.2 przewidziane do oświetlenia 

przejścia dla pieszych przez ul. ks. Wajdy, odbywać się będzie za pomocą wiązki dwóch 

kabli, tj, YAKXS 4*25 mm2 i YKY 3*6 mm2 z istniejącego aktywnego słupa oświetlenia 

przejścia dla pieszych przez ul. Opolską nr 1148/1. Na 7 m słupach SNARTPOLE 

CROSSING na wysięgniku WR-4/1/05/5/ZP należy zabudować oprawy LED typu COMO 

LED ALFA 60 PP i zasilić 3*YDY2,5 (wewnątrz słupa) plus YAKXS 4*25 mm2 z zacisków 

przyłączeniowych aktywnego słupa nr 1148/1 ( kier.przejście dla pieszych przez ul. ks. 

Wajdy) i zacisków przyłączeniowych aktywnego słupa nr 1148/2 ( kier.przejście dla pieszych 

przez ul. Dworcową). W podobny sposób należy zasilić aktywne znaki drogowe D-6 

zamocowane na wysokości 3,0 m na słupach SNARTPOLE CROSSING, tj. kablem YKY 3*6 

mm2 z zacisków przyłączeniowych aktywnego znaku D-6 zamocowanych na słupach nr 

1148/1 i 1148/2 przy przejściu przez ul. Opolską. 

Posadowienie słupów 

 
Projektowane aktywne słupy SNARTPOLE CROSSING należy zamocować za pomocą 4-ch 

śrub M18 na standardowych  prefabrykowanych fundamentach  F100/30, posadowionych 

naprzemianlegle  w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni i obrysu przejść dla pieszych. 

Miejsce posadowienia pokazano na planie zagospodarowania tereny, rys. nr 01 E.  
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Charakterystyka słupów 

W poboczu ulicy Dworcowej i ks. Wajdy przy przejściach dla pieszych w miejscach 
oznaczonych na plananie zagospodarowania terenu, należy ustawić po 2 inteligentne słupy 
oświetleniowe  o następujących parametrach i własnościach : 

 materiał – aluminium anodowane lub stal ocynkowana , 

 przekrój – okrągły stożkowy , 

 kolor – naturalny, 

 mocowanie – na prefabrykowanym fundamencie betonowym za pomocą śrub, 

 wysokość – 6,0m nad poziom mocowania, 

 wysięgnik – z materiału jak słup, wysięg - 0,5/0,5m , kąt nachylenia - 5o, 

 gwarancja – min. 5 lat (słup i wysięgnik). 
Słup i wysięgnik winny spełniać warunki wytrzymałości mechanicznej dla danego typu 

zamontowanej oprawy oświetleniowej. Fundamenty nowo ustawionych słupów zabezpieczyć 

abizolem „R”. 

Oprawy oświetleniowe. 

Na wysięgnikach projekt. słupów oświetleniowych należy zabudować oprawy oświetleniowe 
LED  o następujących parametrach: 

 napięcie zasilania – 230V AC, 

 moc elektryczna – 48W-60W, 

 rozkład strumienia świetlnego – asymetryczny prawy , 

 minimalna skuteczność świetlna – 118 lm/W, 

 temperatura barwowa diod – 4800-5000K , 

 materiały – łatwo przetwarzalne , aluminium, szkło , 

 stopień ochrony (szczelność) – IP 66 (oprawa i zasilacz), 

 klosz oprawy – odporny na UV, wytrzymałość na uderzenia 

 mechaniczne min. IK08 , 

 zabezpieczenie termiczne – układ zapobiegający przegrzaniu, 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – wewnętrzne w oprawie, 

 uchwyt – uniwersalny , umożliwiający regulację kąta nachylenia. 
Do wykonania połączeń pomiędzy tabliczką bezpiecznikową (złączem) słupa a oprawą 
oświetleniową stosować przewody 3*YDY 2,5 mm2 
Dla występujących na tym terenie warunków zewnętrznych zaleca się przeprowadzanie 

czyszczenia i konserwacji opraw 1 raz na 2 lata eksploatacji. 

Przyłącza do inteligentnych słupów oświetlenia przejść drogowych 

Zasilanie LED opraw oświetlenia przejść i aktywnych znaków D-6 zamocowanych                                
na inteligentnych słupach oświetleniowych SNARTPOLE CROSSING należy wykonać kablami 
YAKXS 4*25 mm2 i YKY 3*6 mm2 z istniejących słupów oświetleniowych usytuowanych                      
przy przejściu przez ul. Opolską na wysokości budynku nr 20. Odcinki kabli YAKXS 4*25 mm2               
i YKY 3*6 mm2  należy ułożyć w rurach ochronnych RHDPE Ø75 w ziemi na głębokości 0,5 m  
oraz w rurach grubościennych RHDPEp Ø75 w miejscu skrzyżowania z ul. Dworcową i ks. 
Wajdy. 
Trasy projektowanych odcinków kabli oświetleniowych wraz z podaniem ich długości 

pokazano na złączonych rys. nr 01E i 02E. Zasilanie słupów oświetlenia przejścia przez ul. 

ks. Wajdy odbywać się będzie ze słupa nr 1148/1 natomiast słupy oświetlenia przejścia przez 
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ul. ks. Wajdy odbywać się będzie ze słupa nr 1148/2. Rury grubościenne RHDPEp Ø75 

należy ułożyć pod ul. Dworcową i ks. Wajdy metodą przewiertu tj. bez naruszenia jezdni. 

Aktywne znaki drogowe D-6. 

Każdy znak aktywny winnien być wyposażony w skrzynkę przyłączeniową o stopniu ochrony 

IP 66 (skrzynka winna być wyposażona i dostarczonaw komplecie przez wytwórcę znaku). 

Znak aktywny D-6 oraz skrzynka powinny być zamontowane na konstrukcji wsporczej 

(słupku) na wysokości min. 3,0m . Przyłącze YKY 3x6 należy wprowadzić do konstrukcji 

wsporczej od wewnątrz, wyjście kabla z konstrukcji do skrzynki należy uszczelnić i 

zabezpieczyć przed przetarciem izolacji.  

Instalacja uziemiająca 

Wszystkie słupy oświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Dworcową i ks. Wajdy należy 

uziemić. Instalację uziemienia należy wykonać za pomocą bednarki FeZn 30x4mm. Bednarkę 

należy ułożyć na głębokości min. 0,6 m w pasie drogowym ul. ul. Dworcowej i ks. Wajdy. Do 

bednarki połączyć zacisk PE inteligentnych słupów oświetleniowych. Rezystancja uziemienia 

nie możeprzekroczyć wartości 10 Ω. Każda z opraw oświetleniowych przejść dla pieszych 

winna posiadać własne wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 

Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako środki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) w całym zakresie 
proj.przyłączy będą zastosowane : 

 izolacja podstawowa instalowanych urządzeń elektrycznych, 

 utrudniony dostęp do urządzeń el. (wnęki słupów zamykane), 

 środki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz informacyjne na słupach). 
Jako środek dodatkowej ochrony przed porażeniem (przed dotykiem pośrednim) zastosować 
szybkie odłączenie napięcia realizowane za pomocą wkładek bezpiecznikowych oraz 
stosowanie urządzeń w II klasie ochronności (tabliczki bezpiecznikowe, oprawy 
oświetleniowe). Dodatkowo należy uziemić słupy wskazane na planach i schematach, 
uziemienia wykonać jako taśmowo-prętowe z bednarki ocynkowanej 30x4 oraz prętów 
stalowych ocynkowanych Ø16. 
Rezystancja uziemienia słupa nie może przekroczyć wartości 10 W . 
Uziemienia winny spełniać również wymagania normy N SEP-E-001. 
 
PARAMETRY GEOMETRYCZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

- długość przebudowywanych ścieżek rowerowych 10 m +10 m +13 m +3,6 m =36,6 m 
- ścieżek 2,0 i 2,5 m 
- ilość latarni – 4 kpl 
 

5.2 Zapotrzebowanie mediów  
Nie dotyczy  
 
5.3 Geotechniczne warunki posadowienia  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych : 
Proste warunki gruntowe , kategoria geotechniczna I 
 
5.4 Wpływ eksploatacji górniczej  
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Nie dotyczy – na opisywanym terenie eksploatacja górnicza nie występuje  

5.5 Opis zaprojektowanego rozwiązania 
Przebudowa przejść dla pieszych obejmuje wymianę nawierzchni ścieżek rowerowych na 
odcinkach bezpośrednio przylegających do przejścia. , oraz ustawienie latarni ulicznych z 
aktywnymi znakami D-6b doświetlającymi przejścia. 

 
6. Informacja o obszarze oddziaływania  
 
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na drogach 
gminnych w Zawadzkiem , nr 105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa 
poprzez przebudowę przejść dla pieszych , ogranicza się do istniejącego pasa drogowego 
tych ulic i obejmuje część działek nr 404i431 obręb Zawadzkie 
 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
Przedsięwzięcie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w Zawadzkiem , 
nr 105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa , poprzez przebudowę przejść dla 
pieszych , jest obojętne dla srodowiska 
Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego 
oraz transport. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin. Wszystkie 
niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po 
zakończeniu realizacji inwestycji.  
Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montażu materiałów przewidzianych do 
przebudowy znacznie skróci okres budowy. 
 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- 
wody opadowe nadal będą spływały do wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się –Przedsięwzięcie nie powoduje emisji 
zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót powstanie 
niewielka ilość gruntu z korytowania podłoża pod wykonanie nowej podbudowy odcinków 
ścieżek rowerowych . 
Grunt ten zostanie wykorzystany do wyrównania przyległych terenów zielonych 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów 
będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie 
jonizujące czy też  pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie powoduje 
zwiększenia emisji wibracji i hałasu  
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
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wody powierzchniowe i podziemne -  realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga 
wycinki drzew i krzewów 
Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie 
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też 
powierzchniowe ziemi lub glebę. 
f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu 
budowlanego na środowiskoprzyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z 
odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ,  a także roboty towarzyszące nie są robotami 
uciążliwymi dla środowiska. Nie jest też planowana zmiana przeznaczenia gruntów- 
nowoprojektowany zjazd zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego , na działkach 
przeznaczonych do tego celu.  
 
8. Dane o ochronie zabytków 
Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków                          
Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić 
do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 
 
9. Uwagi końcowe 
Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez 
właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót.  
Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami 
określonymi w specyfikacjach technicznych. 


