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Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciągów komunikacyjnych.
Białystok , 28.04 2016 r.
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa i rozbiórka urządzeń telekomunikacyjnych
zlokalizowanych w m. Moczalnia Stara, gm. Sokółka. Projekt obejmuje przebudowę
miedzianych kabli doziemnych i napowietrznych oraz słupów telefonicznych.
1.2. Inwestor
Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Sokółki, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100
Sokółka.
1.3. Wykonawca
Wykonawcą będzie
teletechnicznych.

przedsiębiorstwo

specjalistyczne

w

zakresie

robót

1.4. Zakres robót
Przebudowa urządzeń Orange Polska SA:

- budowa kabli rozdzielczych doziemnych

km kab.
---------km par

0,076
---------0,760

- budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

km kab.
---------km par

0,007
---------0,070

- budowa kabli abonenckich doziemnych

km kab.
---------km par

0,047
---------0,235

- budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych

km kab.
---------km par

0,014
---------0,070

- budowa kabli abonenckich napowietrznych

km kab.
---------km par

0,386
---------2,687

- przewieszenie kabli napowietrznych
- likwidacja kabli napowietrznych
- budowa rur osłonowych HDPE ø110/6,3
- budowa słupów telefonicznych
- demontaż słupów telefonicznych

km kab.
km kab.
km
szt.
szt.

0,098
0,529
0,022
9
8
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1.5. Kompleksowość dokumentacji
Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej ws sieci uzbrojenia
technicznego terenu zawarte są w drogowym projekcie budowlanym budowy
przedmiotowej drogi.
1.6. Podstawa opracowania
•
•
•

zlecenie inwestora,
warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.,
dane zebrane w terenie.

2. Część techniczna
2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji
W pasie drogowymi wzdłuż drogi w m. Moczalnia Stara zlokalizowane są
czynne urządzenia telekomunikacyjne: symetryczny kabel miedziany doziemny
oraz telefoniczny słupy kablowy i słupy przelotowe, na których podwieszone są
kable abonenckie. Słup Kablowy zlokalizowany jest ma początku miejscowości
i zasilany jest kablem rozdzielczym z szafki 1A obszaru RDLU Janowszczyzna.
Przedmiotowe urządzenia telekomunikacyjne kolidują z planowaną budową drogi.
2.2. Ogólna charakterystyka rozbiórki i budowy urządzeń telekomunikacyjnych
Ze względu na planowaną modernizację układu komunikacyjnego zachodzi
konieczność rozbiórki i budowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poza
zakresem kolizji z projektowaną drogą. Z konieczności przebudowy urządzeń
teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym
prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

•

budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących
elementów sieci, w tym: wykonanie przepustów i wykopów dla kabli
doziemnych,
ułożenie w wykonanych wykopach i wciągnięcie do przepustów
odpowiednich odcinków kabli miedzianych,
budowa słupa kablowego i słupów przelotowych w nowych lokalizacjach,
podwieszenie kabli napowietrznych,
bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do
połączeń równoległych,
przełączenie istniejących przyłączy napowietrznych na nowe słupy,

•

demontaż przeznaczonych do likwidacji urządzeń telekomunikacyjnych.

•

•
•
•
•

2.3. Rozbiórka i budowa urządzeń teletechnicznych
Budowa i rozbiórka kabli miedzianych obejmuje ułożenie nowych odcinków
kabli doziemnych, wykonanie złączy równoległych na kablach istniejących, odcięcie
i demontaż istniejących kabli kolidujących z planowaną przebudową drogi. Do
budowy kabla doziemnego rozdzielczego należy zastosować kabel czwórkowy typu
XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm. Do montażu kabla zastosować łącznik
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modułowy 10p. oraz wzmocnioną osłonę termokurczliwą. Do budowy kabla
doziemnego abonenckiego należy zastosować kabel parowy typu XzTKMXpw
o średnicy żył 0,5 mm. Kable ułożone bezpośrednio w ziemi należy przykryć taśmą
ostrzegawczą z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny”, którą należy ułożyć
w połowie głębokości zakopania kabla. Równocześnie należy także ustawić nowy
słup kablowy i słupy przelotowe w nowych lokalizacjach. Na słupy kablowy kabel
wprowadzić w rurze PCW zabezpieczoną osłonami GPC 35.35. Kabel na słupie
zakończyć na zespole łączówki szczelinowej umieszczonej w skrzynce kablowej
przystosowanej do zamknięcia na zamek typu ABLOY. Słup kablowy uziemić
z zastosowaniem uziomu o rezystancji nie przekraczającej 10 Ω. Kable telefoniczne
pod wjazdami należy wybudować w rurach osłonowych typu HDPE ø110/6,3. Do
budowy przyłączy kabli napowietrznych należy zastosować samonośne kable
parowe typu XzTKMXpwn. Złącza na słupach należy wykonać w puszkach
hermetycznych.
Szczegóły budowy i rozbiórki kabli i słupów przedstawiono na rysunku nr T-1.
2.4. Wyszczególnienie kabli miedzianych
Lp.

Wyszczególnienie kabli

Długość kabli [mb]
trasowa
montażowa

Ilość km par

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
1

XzTKMXpw 5x4x0,5

RAZEM A

76

81

0,760

76

81

0,760

7

10

0,007

7

10

0,070

47

48

0,235

47

48

0,235

14

20

0,070

14

20

0,070

B. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych
2

XzTKMXpw 5x4x0,5

RAZEM B
C. Budowa kabli abonenckich doziemnych
3

XzTKMXpw 5x2x0,5

RAZEM C

D. Budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych
4

XzTKMXpw 5x2x0,5

RAZEM D
E. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
5

XzTKMXpwn 9x2x0,5

238

259

2,142

6

XzTKMXpwn 5x2x0,5

83

92

0,415

7

XzTKMXpwn 2x2x0,5

65

75

0,130

RAZEM E

386

426

2,687

OGÓŁEM

530

585

3,822
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2.5. Uwagi końcowe
Projektowane kable doziemne i słupy winny być wytyczone w terenie przez
uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność należy
zachować w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi
urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji
i zbliżeń związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie pod
nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.
Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić
pod nadzorem służb technicznych Orange Polska S.A. Powinny być one wykonane
przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym
wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Telekomunikacji Polskiej
w Białymstoku. Prace będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu podanego
terminu. Przed samym przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać
aktualizacji dokumentacji projektowej.
Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisów
w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach
i drogach publicznych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego
odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz
techniczną powykonawczą wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacją geodezyjną
wybudowanych urządzeń teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazać
Inwestorowi.

Sporządził: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
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3.

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość
Krot. Jedn.
1 Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.- wg specyfikacji technicznej. Kod
robót wg CPV 45232300-5
1.001 KNR 503/305/6
Montaż i ustawienie słupów pojedynczych
żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie
płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III
8
szt
1.002 KNR 501/704/2
Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup
7·m, grunt kategorii III
1
szt
1.003 KNR 503/405/7
Montaż poprzeczników Malico o 11 otworach na
(1)
słupach pojedynczych stojących
9
szt
1.004 TPSA 40/606/4
Montaż skrzynki słupowej
1
szt
1.005 TPSA 40/603/1
Montaż zespołów łączówek szczelinowych
2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o
10 parach zacisków
1
szt
1.006 TPSA 40/608/3
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda
1
szt
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m
1.007 TPSA 40/608/4
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m
4
szt
głębokości
1.008 TPSA 40/501/7
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o
76
m
średnicy do 30 mm, 1 kabel - rozdz.
1.009 TPSA 40/501/8
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o
47
m
średnicy do 30 mm, każdy następny kabel - abon.
1.010 KNR 510/303/2
Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do
Fi·110·mm
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
22
m
1.011 KNR 501/616/5
Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy,
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do
Fi·15·mm - rozdz.
7
m
1.012 KNR 501/616/5
Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy,
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do
Fi·15·mm - abon.
14
m
1.013 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm
386
m
1.014 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm - przewieszenie
istn. kabli
98
m
1.015 KNR 501/819/2
Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej
10
obwód
1.016 TPSA 40/720/1
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 10 parach
1
złącze
1.017 TPSA 40/606/2
Montaż puszki hermetycznej PH i wykonanie połączeń
kabli - poz. zastęcza
5
szt
1.018 TPSA 40/606/2
Montaż urządzenia PCM na słupie - poz. zastępcza
1
szt
1.019 KNR 501/1310/1
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie
par·10
1
odcinek
1.020 KNR 5032/301/1
Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub
miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez
przeszkód, 1 przewód, Fi·1.2-2·mm - poz.
zastępcza.
0,529
km
1.021 KNR 5032/503/6
Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w
terenie płaskim, 7m, grunt kategorii III
8
szt
1.022 KNR 501/810/1
Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w
powłoce termoplastycznej, głowica 10-parowa
1
szt
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4. Zestawienie

materiałów

Nazwa materiału
Belki iglaste
Belki ustojowe BUT
Benzyna do ekstrakcji
Drut stalowy okrągły miękki Fi·4·mm
Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
Gaz propanowo-butanowy płynny
Głowica pogrążalna do uziomów Galmar 17,2 mm
Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5
Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpwn 9x2x0,5
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną
Korytko ochronne na kable GPC 35.35 Malico
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
Łączniki ekranów
Łączniki żył modułowe odgałęźne
Łączniki żył pojedyncze odgałęźne
Nakładka N 160
Obejmy OB1 z nakrętkami
Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem
Podkładki do śrub budowlanych M20
Podkładki kwadratowe M20
Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2
Przewód TDY 2x0,6·mm
Puszka hermetyczna PH
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28
Rura HDPE Fi·110/6,3·mm
Skrzynka kablowa SS10
Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami
Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel telekomunikacyjny
Taśma stalowa nierdzewna 10x0,4 mm F 104 Malico
Uchwyt krzyżowy do uziomów Galmar 17,2mm
Uchwyt odciągowy PA 06 200 Malico
Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm
Zacisk uziemiający
Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 10
Złączka do uziomów Galmar 17,2 mm
Złączki Z 28
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Telekomunikacja

Jedn.
m3
szt
dm3
kg
kg
kg
kg
szt
szt
m
m
m
m
m
szt
szt
kg
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
szt
szt
szt
m
m
szt
m
m
szt
szt
kg
m
m
szt
szt
m
kpl
kpl
szt
szt
szt

Ilość
0,008
10
0,13
1,2
0,16
0,02
0,2
1
1
68
91
75
92
259
28
5
0,8
1
1
90
16
20
1
8
32
9
2,8
10
5
15
22
1
9
10,5
76
6
1
27
6
10
1
5
3
1
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5. Część graficzna
Rys. T-1

Projekt wykonawczy. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych – słupy,
kable miedziane doziemne i napowietrzne.
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6. Załączniki
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2HT-828-ASQ *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04
adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Białystok
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-12-01 do 2016-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:
Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Wojciech Kamiński
Date: 2015.11.27 13:56:19 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok, Polska

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa i rozbiórka i urządzeń telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A. - obszar szafki 1A RDLU Janowszczyzna
kolidujących z budową drogi na działce o nr ewid.: 131
w miejscowości Moczalnia Stara gmina Sokółka

Opracował: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz

Kod robót wg CPV:
45232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciągów komunikacyjnych.
Białystok, 28.04 2016 r.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną budową drogi na działce o nr ewid.:
131 w miejscowości Moczalnia Stara gmina Sokółka.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres zgodnie z przedmiarem robót.
1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.1.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych
i pośrednich.

1.4.2.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa
przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.3.

Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden
za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać
potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

1.4.4.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi
kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.4.5.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi
kanalizacji magistralnej.

1.4.6.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi
kanalizacji rozdzielczej.

1.4.7.

Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi,
łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.8.

Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów
telefonicznych.

1.4.9.

Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych
do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.10.

Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych
do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.11.

Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem
abonenckim.

1.4.12.
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Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą
a aparatem telefonicznym.

1.4.13.

Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w
jednym mieście.

1.4.14.

Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosiężnego.

1.4.15.

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez
uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

1.4.16.

Długość elektryczna - rzeczywista
z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.

1.4.17.

długość

zmontowanego

kabla

Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla
układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.

1.4.18.

Linia optotelekomunikacyjna (światłowodowa) - linia telekomunikacyjna
zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.

1.4.19.

Linia optotelekomunikacyjna dalekosiężna (międzymiastowa) optotelekomunikacyjna łącząca ze sobą centrale rożnych stref numeracyjnych.

1.4.20.

linia

Linia optotelekomunikacyjna wewnątrzstrefowa - linia optotelekomunikacyjna
łącząca ze sobą centrale zlokalizowane wewnątrz jednej strefy numeracyjnej.

1.4.21.

Linia optotelekomunikacyjna międzycentralowa - linia optotelekomunikacyjna
łącząca centrale miedzy sobą lub centralę z koncentratorem.

1.4.22.

Linia optotelekomunikacyjna łącznikowa - linia łącząca stację teletransmisyjną
z oddaloną centralą międzymiastową lub z inną stacją teletransmisyjną w węźle.

1.4.23.

Linia optotelekomunikacyjna odgałęźna światłowodów ze złącza kabla światłowodowego.

1.4.24.

linia

odprowadzająca

część

Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
włókna optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający
na transmisję fali świet1nej.

1.4.25.

Światłowód jednomodowy - światłowód, w którym może być transmitowany
tylko jeden mod światłowodowy.

1.4.26.

Tłumienność jednostkowa światłowodu – wielkość określająca zmniejszenie się
mocy sygnału optycznego po przejściu przez światłowód o długości 1 km.

1.4.27.

Trakt liniowy optotelekomunikacyjny (zwykle dwutorowy) - dwa tory
światłowodowe wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi liniowymi końcowymi
i przelotowymi.

1.4.28.

Tor światłowodowy - droga sygnału optycznego zakończona złączkami na
przełącznicach światłowodowych.

1.4.29.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierający światłowody do
transmisji sygnałów telekomunikacyjnych.

1.4.30.
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Kabel (OTK) tubowy - kabel zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu
wtórnym w postaci luźnych tub skręconych wokół elementu wytrzymałościowego
albo też zawierający tubę centralną z umieszczonymi w niej światłowodami w
pokryciu pierwotnym.

1.4.31.

Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacji wt6rnej
lub w rurociągach kablowych, poza terenem budynków telekomunikacyjnych.

1.4.32.
1.4.33.

Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawierający element6w metalowych.

1.4.34.

Złącze światłowodowe - miejsce połączenia światłowodów.

Osłona złączowa (mufa kablowa) – kompletny zestaw osprzętu do trwałego
połączenia dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli
światłowodowych.

1.4.35.

Kanalizacją pierwotna – kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej.

1.4.36.

Kanalizacja wtórna – zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej,
stanowiący dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych

1.4.37.

.Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
właściwościach oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi
i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych.

1.4.38.

Zasobnik złączowy – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla
światłowodowego i/lub jego zapasów oraz ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabli,
przykryty warstwą ziemi.

1.4.39.

Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura
stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do
budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań
z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.40.

Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) – rura z polietylenu
o dużej gęstości, służąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych,
a także części kanalizacji rozdzielczej.

1.4.41.

Taśma ostrzegawcza – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze żółtym
z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu
ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.42.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY!, zawierająca czynniki
lokalizacyjny, np. taśmę stalową, i układana nad rurociągiem kablowym.

1.4.43.

Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego – bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego, przy
którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię
telekomunikacyjną lub odwrotnie.

1.4.44.

Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscami

1.4.45.
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posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych
urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym przypadku
większy niż przy zbliżeniu.
Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii
telekomunikacyjnej od innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię
przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń, bez zabiegów dodatkowych.

1.4.46.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a
innymi urządzeniami zbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej.

1.4.47.

Zabezpieczenie
szczególne
linii
telekomunikacyjnej
–
dodatkowe
zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości
pomiędzy linią a innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego poniżej połowy, lecz
nie mniejszej od 25% odległości podstawowej.

1.4.48.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami.

1.4.49.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez
Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający
zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materiały budowlane
2.2.1.

Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego,
spełniającego wymagania normy BN-88/6731-08 [20].
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN88/6731-08 [20] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2.

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien
odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3.

Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1.

Prefabrykowane studnie kablowe
Nie dotyczy.
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2.4. Materiały gotowe
2.4.1.

Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny
odpowiadać normie PN-92/C-89017 [27].
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
2.4.2.

Elementy studni kablowych
Nie dotyczy.

2.4.3.

Słupy żelbetowe prefabrykowane

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna być wykonana ze słupów
żelbetowych wg BN-74/3231-24 [33].
Słupy należy przechowywać na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w
stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek, np. drewnianych, o przekroju nie
mniejszym niż 2,5 x 5 cm. Długość przekładek i podkładek powinna być większa od
szerokości stosu co najmniej o 10 cm. Słupy w warstwie należy układać równolegle
osiami symetrii do siebie, środnikami pionowo, zbieżnościami w jednym kierunku.
Warstwę słupów należy układać na przemian zbieżnościami. Maksymalna wysokość
stosu na składowisku nie może przekraczać 2 m.
2.4.4.

Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne
z normą BN-80/3231-25 [10] i BN-80/3231-28 [11].
Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach
i nie narażone na uszkodzenia mechaniczne.
2.4.5.

Kable miedziane

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył zgodnie
z dokumentacją techniczną.
Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 SST.
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których
wielkości określone są w normie PN-76/D-79353 [5] i zależą od średnicy kabla i jego
powłoki.
Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym
oraz następującymi znakami i napisami:
 nazwą i znakiem fabrycznym producenta,
 strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ
kabla, jego długość i ciężar oraz producent.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących
maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:
 megaomomierz,
 mostek kablowy,
 ubijak spalinowy 50 kg,
 wciągarka mechaniczna,
 wibromłot elektryczny 4.5 kW,
 zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5·kVA.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiałów i elementów
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu,
w zależności od zakresu robót:
 przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t,
 przyczepa do przewożenia kabli,
 samochód dostawczy do 0,9 t,
 samochód skrzyniowy do 3.5 t,
 samochód skrzyniowy do 3.5 t (Trambus),
 samochód skrzyniowy do 5 t,
 żurawik hydrauliczny 1.2 t,
 żuraw samojezdny kołowy do 5 t.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z projektowaną inwestycją i nie
spełniające wymagań norm BN-73/8984-05 [6], BN-76/8984-17 [12], BN-88/898417/03 [18] podlegają przebudowie.
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych
wydawanych przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób
przebudowy.
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując
następującą kolejność robót:
 budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów sieci,
w tym: wykonanie przepustów i wykopów dla kabli doziemnych,
 ułożenie w wykonanych wykopach i wciągnięcie do przepustów odpowiednich
odcinków kabli miedzianych,
 budowa słupa kablowego i słupów przelotowych w nowych lokalizacjach,
 podwieszenie kabli napowietrznych,
 bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń
równoległych,
 przełączenie istniejących przyłączy napowietrznych na nowe słupy,
 zdemontowanie przeznaczonych do likwidacji elementów sieci teletechnicznej
(demontaż uzgodnić z Inżynierem)
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczeństwa i higieny pracy [37].
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych
urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby
demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie
poprzedzającym demontaż.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez
demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.
Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane
zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być równy 0,85.
Wykonawca zdemontowane materiały przekaże Inwestorowi.
5.1.1.

Kanalizacja teletechniczna
Nie dotyczy.

5.2. Studnie kablowe
Nie dotyczy
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5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1.

Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podano w dokumentacji wykonawczej.

5.3.2.

Układanie kabli w kanalizacji

Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem
następujących postanowień:
- w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a
do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż:
- 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,
- 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,
- 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu
kanalizacji,
w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla XzTKMXpw nie
może być mniejszy od 12-krotnej jego średnicy.
5.3.3.

Układanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi
i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych.
Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym
zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰ długości trasowej.
Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie
powinna być mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi
urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m.
Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od
0,25 m.
5.3.4.

Przełożenie kabli

Przy przekładaniu kabli odkopany kabel ułożyć do rowu kablowego wykonanego
po projektowanej trasie i zasypać z zachowaniem zasad budowy jak w pkt. 5.3.3.
5.3.5.

Zawieszanie kabli

Kable linii napowietrznych należy stosować kable samonośne wg PN-83/T90330 [9].
Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m
w odniesieniu do najniżej położonego punktu kabla od powierzchni terenu.
5.3.6.

Wprowadzenie kabli na słupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej
powinien być zabezpieczony osłoną ochronną lub rurą z PCW do wysokości co
najmniej 3 m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni ziemi. Przy słupie powinien być
ułożony zapas kabla.
Wprowadzone na słup kable należy zakończyć zespołem łączówek
szczelinowych mocowanych w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [10].
5.3.7.

Montaż kabli
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Złącza na kablach XzTKMXpw powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
montażu [35].
5.3.8.
5.3.8.1.

Skrzyżowania i zbliżenia
Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami

Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurami
HDPE ø110/6,3 układanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [6].
Zbliżenia telekomunikacyjnych
elektroenergetycznych

5.3.8.2.

kabli

ziemnych

Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z
elektroenergetycznych powinny być zgodne z PN-75/E-05100.

z

podbudową

linii

podbudową

linii

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń
i obiektów

5.3.8.3.

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń
i obiektów podane są w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [12].
5.3.8.4.

Skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli
nadziemnych przy skrzyżowaniu z drogami powinna wynosić 5 m.
5.3.9.

Ochrona linii kablowych

Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych
Kabel ziemny powinien być zabezpieczony taśmą ostrzegawczą na całym
odcinku, a miejsca charakterystyczne oznaczyć markerami EMS.
5.3.9.1.

5.3.10.
5.3.10.1.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Wymagania ogólne

Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach,
głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za
pomocą szablonów wg BN-73/3238-08 [13].
5.3.10.2.

Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych
za pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [14] z wyraźnie odciśniętymi
numerami.
Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych
i trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN74/3233-17 [15].
5.3.10.3.

Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane
wzdłużnie i poprzecznie:
 przebieg kabla,
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położenie złączy, przepustów dla kabla oraz zapasów kabla.
Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów
stałych lub do słupków oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej.
Należy stosować słupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN74/3233-17 [15].


5.3.11.
5.3.11.1.

Ochrona linii kablowych
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez:
 ułożenie nad kablem taśmy oznaczeniowej w kolorze żółtym z napisem „Uwaga
kabel telekomunikacyjny” - w połowie głębokości ułożenia kabla.
5.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne (światłowodowe)
Nie dotyczy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych
robót przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie
w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych
robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST .
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera
o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do
akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inżyniera.
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności
przedstawicieli
urzędu
telekomunikacyjnego
i
zakładu
radiokomunikacji
i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.
6.2. Kanalizacja teletechniczna
Nie dotyczy.
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych
miejscowych polega na sprawdzeniu:

tras kablowych pod względem uporządkowania terenu,

skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

ochrony linii kablowych,

szczelności powłok,

kabli
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Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [12].
Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność
z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [12].
6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne (światłowodowe)
Nie dotyczy.
6.5. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za
wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane
w rozdziale 6 SST dały dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały
ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do
odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez
Inżyniera.
Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
8. ODBIÓR ROBÓT
Po
wykonaniu
przebudowy
kanalizacji
teletechnicznej
i
kabli
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
 aktualną powykonawczą dokumentację projektową,
 geodezyjną dokumentację powykonawczą,
 protokóły z dokonanych pomiarów,
 protokóły odbioru robót zanikających,
 protokół odbioru robót przez Orange Polska S.A.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin
i pomiarów sprawdzających.
Cena wykonania robót obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie i zmontowanie urządzeń,
 uruchomienie przebudowywanych urządzeń,
 zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
 transport zdemontowanych materiałów,
 przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
 wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.10. przepisy związane.
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10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Beton zwykły.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. PN-76/D-79353 Bębny kablowe.
6. BN-73/8984-05
Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
7. BN-76/3238-13
Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do układania bloków betonowych.
8. PN-85/T-90331
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą
przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną
polietylenową lub polwinitową.
9. PN-83/T-90330
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne
wymagania i badania.
10. BN-80/3231-25
Skrzynka kablowa 10/20.
11. BN-85/3231-28
Skrzynki kablowe 30-parowe.
12. BN-76/8984-17
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
13. BN-73/3238-08
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.
14. BN-72/3233-13
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
15. BN-74/3233-17
Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe.
16. PN-83/T-90332
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej,
o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną
polietylenową lub polwinitową.
17. WT-84/K-187
Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powłoce stalowej spawanej,
falowanej i osłoną polietylenową.
18. BN-88/8984Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
17/03
wymagania i badania.
19. BN-72/3233-72
Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
20. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
21. BN-73/3233-02
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.
22. BN-73/3233-03
Ramy i oprawy pokryw.
23. BN-69/9378-30
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.
24. BN-86/3223-16
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
25. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
26. ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania
techniczne.
27. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych.
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28. ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogólne wymagania techniczne.
29. ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
30. ZN-96/TPSA-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania
i badania.
31. ZN-96/TPSA-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.
32. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i
badania.
33. BN-74/3231-24
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe.
34. BN-72/3231-20
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane
belki ustojowe żelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
35.
36.
37.
38.

Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowopowietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) ZBŁ - 1970 r.
Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972 r.
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3.

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość
Krot. Jedn.
1 Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.- wg specyfikacji technicznej. Kod
robót wg CPV 45232300-5
1.001 KNR 503/305/6
Montaż i ustawienie słupów pojedynczych
żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie
płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III
8
szt
1.002 KNR 501/704/2
Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup
7·m, grunt kategorii III
1
szt
1.003 KNR 503/405/7
Montaż poprzeczników Malico o 11 otworach na
(1)
słupach pojedynczych stojących
9
szt
1.004 TPSA 40/606/4
Montaż skrzynki słupowej
1
szt
1.005 TPSA 40/603/1
Montaż zespołów łączówek szczelinowych
2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o
10 parach zacisków
1
szt
1.006 TPSA 40/608/3
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda
1
szt
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m
1.007 TPSA 40/608/4
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m
4
szt
głębokości
1.008 TPSA 40/501/7
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o
76
m
średnicy do 30 mm, 1 kabel - rozdz.
1.009 TPSA 40/501/8
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o
47
m
średnicy do 30 mm, każdy następny kabel - abon.
1.010 KNR 510/303/2
Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do
Fi·110·mm
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
22
m
1.011 KNR 501/616/5
Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy,
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do
Fi·15·mm - rozdz.
7
m
1.012 KNR 501/616/5
Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy,
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do
Fi·15·mm - abon.
14
m
1.013 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm
386
m
1.014 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm - przewieszenie
istn. kabli
98
m
1.015 KNR 501/819/2
Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej
10
obwód
1.016 TPSA 40/720/1
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 10 parach
1
złącze
1.017 TPSA 40/606/2
Montaż puszki hermetycznej PH i wykonanie połączeń
kabli - poz. zastęcza
5
szt
1.018 TPSA 40/606/2
Montaż urządzenia PCM na słupie - poz. zastępcza
1
szt
1.019 KNR 501/1310/1
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie
par·10
1
odcinek
1.020 KNR 5032/301/1
Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub
miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez
przeszkód, 1 przewód, Fi·1.2-2·mm - poz.
zastępcza.
0,529
km
1.021 KNR 5032/503/6
Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w
terenie płaskim, 7m, grunt kategorii III
8
szt
1.022 KNR 501/810/1
Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w
powłoce termoplastycznej, głowica 10-parowa
1
szt
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4. Zestawienie

materiałów

Nazwa materiału
Belki iglaste
Belki ustojowe BUT
Benzyna do ekstrakcji
Drut stalowy okrągły miękki Fi·4·mm
Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
Gaz propanowo-butanowy płynny
Głowica pogrążalna do uziomów Galmar 17,2 mm
Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5
Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpwn 9x2x0,5
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną
Korytko ochronne na kable GPC 35.35 Malico
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
Łączniki ekranów
Łączniki żył modułowe odgałęźne
Łączniki żył pojedyncze odgałęźne
Nakładka N 160
Obejmy OB1 z nakrętkami
Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem
Podkładki do śrub budowlanych M20
Podkładki kwadratowe M20
Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2
Przewód TDY 2x0,6·mm
Puszka hermetyczna PH
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28
Rura HDPE Fi·110/6,3·mm
Skrzynka kablowa SS10
Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami
Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel telekomunikacyjny
Taśma stalowa nierdzewna 10x0,4 mm F 104 Malico
Uchwyt krzyżowy do uziomów Galmar 17,2mm
Uchwyt odciągowy PA 06 200 Malico
Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm
Zacisk uziemiający
Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 10
Złączka do uziomów Galmar 17,2 mm
Złączki Z 28
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Telekomunikacja

Jedn.
m3
szt
dm3
kg
kg
kg
kg
szt
szt
m
m
m
m
m
szt
szt
kg
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
szt
szt
szt
m
m
szt
m
m
szt
szt
kg
m
m
szt
szt
m
kpl
kpl
szt
szt
szt

Ilość
0,008
10
0,13
1,2
0,16
0,02
0,2
1
1
68
91
75
92
259
28
5
0,8
1
1
90
16
20
1
8
32
9
2,8
10
5
15
22
1
9
10,5
76
6
1
27
6
10
1
5
3
1
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