
                  Załącznik graficzny do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa oświetlenia 
ul. Wieczorka w Radlinie  

 Odcinki dróg i placów wewnętrznych, na których zostanie zaprojektowane oświetlenie
                   -własność Miasto Radlin.Orientacyjny przebieg sieci.

Odcinki dróg i placów wewnętrznych, na których zostanie zaprojektowane oświetlenie
                   -własność Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”. Orientacyjny przebieg sieci.

orientacyjna lokalizacjia punktów oświetleniowych na terenia Sm „Marcel”

Lokalizacja oraz ilość punktów oświetleniowych jest tylko i wyłącznie orientacyjna i zależy m.in. od 
parametrów technicznych dobranych źródeł, wysokości słupów oraz parametrów oświetleniowych i
istniejącego oświetlenia. 
Przebieg sieci oswietleniowej (linie czerwone oraz niebieskie) jest tylko i wyłącznie orientacyjny i zależy m.in..
od uzbrojenia tereny, warunków wydanychrzez Tauron oraz przyjętych rozwiazań proejaktowych.
Na schemacie nie wskazano także potencjalnego rozmieszczenia opraw dla UM Radlin ze względu na brak
 mozliwości określenia prawidłowej lokalizacji względem oświetlenia istniejącego. Ilośc i parametry techniczne 
opraw będą na bieżąco ustalane przez wykonawcę w porozumieniu z zamawiajacym.
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