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1. Część ogólna 
2.3 Przedniot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie oraz przebudowa sieci teletechnicznej przy ul. 
Paderwskiego i ul. Dębowej w Gorlicach. W ramach realizacji niniejszego projektu 
przebudowane zostaną urządzenia teletechniczne (kanalizacja, linia słupowa oraz kable – 
kanałowy i napowietrzne) oraz wykonanie zabezpieczenia rurociągów kablowych, których 
obecna lokalizacja koliduje z planowanym zakresem robót drogowych oraz z robotami 
towarzyszącymi (przebudową innego uzbrojenia terenu).  
Celem inwestycji jest przebudowa infrastruktury teletechnicznej w miejscu skrzyŜowania ulicy 
Paderewskiego z ulicą Debową oraz zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej w związku z 
pracami budowy ulicu Dębowej w Gorlicach. 
Przebudowana kanalizacja kablowa i  oraz kable telefoniczne będą stanowić własność TPS.A 

2.3 Podstawa opracowania   

1..1 Podstawa prawna : 

Art.29 i 30 ustawy z dnia 07 lipca 2004 – “ Prawo budowlane “ (tekst jednolity ),   
      z późniejszymi  nowelizacjami: 

- nowelizacja z dnia 16 kwietnia 2004 roku, 
- nowelizacja z dnia 28 lipca 2005 roku 

1..2 Podstawa merytoryczna: 
   

- Warunki techniczne TP S.A. 
- zlecenie Inwestora, 
- Dane z zasobów sieci TP S.A. 
- wizja w terenie, 
- mapa zasadnicza, 

      
1..3 Normy  

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP rozporządzeniami i 
normami w szczególności:  
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10. 2005 — w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty  
budowlane i ich usytuowanie  
b) Normy Zakładowe TP S.A. a w szczególności  
- ZN —96ITPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego  
- ZN- 96/TPSA-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych  
i energetycznej do 1kV  
- ZN- 96ITPSA-01 1 Telekomunikacja kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  
- ZN- 96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.  
- ZN- 96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.  
- ZN- 96TrPSA-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.  
- ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych  
- ZN-96ITPSA-028 Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe  
- ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce Polietylenowej 
wypełnionej  
- ZN-96/TPSA030 Łączniki Ŝył  
- ZN-96/TPSA031 Złączowe osłony termokurczliwe, arkusze wzmocnione.  
- ZN-96/TPSA032 Łączówki i zespoły łączówkowe  
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- ZN-96/TPSA033 Obudowy zakończeń kablowych  
- ZN-96/TPSA035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa 
- ZN-96/TPSA036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetęŜeniami 
(ochronniki ). 
- ZN-96/TPSA037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
c) Decyzja nr 95 Przesa TP S.A. z dnia 8.12.2000r w sprawie zabezpieczenia 
telekomunikacyjnych sieci miejscowych Telekomunikacji Polskiej S.A. wraz z załącznikiem      
pt” Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnych sieci miejscowych TP S.A. przed ingerencją osób 
nieuprawnionych”. 
   
1.4 Inwestor         
      
Inwestorem zadania jest Urząd Miejski w Gorlicach. 

1.5 Wykonawca 

Wykonawca robót zostanie wybrany w drodze przetargu lub negocjacji.  
Prace naleŜy zlecić firmie wyspecjalizowanej w branŜy teletechnicznej.  
Realizować zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci. 
W trakcie robót wykonawca winien stosować się do zaleceń instytucji uzgadniających, które są
zawarte w Projekcie Budowlanym , pozwoleniu na budowę. 
1.6 Harmonogram prac 
Harmonogram realizacji prac, stanowiących zakres rzeczowy niniejszego projektu, 
powinien być zgodny z ogólnym harmonogramem realizacji inwestycji. 
Prace ujęte w projekcie mogą być wykonywane niezaleŜnie od innych opracowań, ale 
realizacja robót drogowych w zakresie kolidującym z lokalizacją istniejących obiektów 
teletechnicznych musi być poprzedzona zrealizowaniem w całości zakresu niniejszego 
projektu. 

2. Część techniczna 

2.3 Informacje ogólne 

Zakres rzeczowy: 
1. zabezpieczenie  kanalizacji teletechnicznej 2-otw – ul Paderewskiego.  
– Rura AROT PS160A  – 2 x 2,5m 
– Wymiana pokrywy wraz z ramą– 1szt 
2. zabezpieczenie rurociagu kablowego – ul Dębowa  

- pod ulicą : Rura Arot PS 110A – 7m 
- pod wjazdami na posesje – 13m 
- skrzyŜowanie z chodnikiem  - 3 x 2m  

3. przebudowa sieci rozdzielczej i abonenckiej kanalizacji tt ul Paderewskiego 
- budowa słupa obiektowego – bliźniak Ŝb 8,5 m – 1szt 
- budowa słupa pojedynczego – 8,5 m  – 1 szt 
- budowa wyprowadzenia na słup – rura RHDPE 50mm – 10m 
- montaŜ skrzynki kablowej na słupie 
- zaciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 – 15m, montaŜ ; 
- wykonać ochronę odgromową konstrukcji wsporczej obiektu kablowego -  1 kpl 
- wykonanie sieci abonenckiej  
• XzTKMXpwn 3x2x0,5 – 45m 
• XzTKMXpwn 2x2x0,5 – 20m 
• XzTKMXpw 5x2x0,5 – 75m 



5

4. Dla umoŜliwienia wykonania planowanych prac drogowych, konieczne jest równieŜ (po 
zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu) zdemontowanie:  

- słupa obiektowego (drewniany 7m): 1 szt.  
- słupa pojedynczego drewniany 7m - 1 szt. 
- Kabli napowietrznych abonenckich – 60m 
- Kabli kanałowych abonenckich – 65m 
- Kabla rozdzielczego z kanalizacji – 10m 

2.3 Przebudowa infrastruktury telefonicznej  
2.3.1 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej  – kanalizacja teletechniczna, rurociągi kablowe.   
Inwestycja realizowana będzie poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych AROT 
(według ZN-96 TP S.A.-018) uszczelnionej na końcach (według ZN-96 TP S.A.-021) 
- zabezpieczenie kanalizacji kablowej – AROT PS160 A – naleŜy wykonać w miejscach 
skrzyŜowań z krawęŜnikami lub obrzeŜami chodnika oraz projektowaną infrastrukturą. 
- zabezpieczenie rurociągów kablowych  – AROT PS110 A – naleŜy wykonać w miejscach 
skrzyŜowań z budowaną ulicą Dębową , wjazdami na posesje oraz skrzyŜowaniem z 
projektowanym chodnikiem .  
Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej ziemnej naleŜy wykonać metodą wykopu otwartego 
wykonując prace ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności . Po nałoŜeniu  rur ochronnych 
na podsypce piaskowej grubości 5cm  dokonać uszczelnienia na końcach , następnie przykrywając 
od góry warstwą piasku grubości 10cm. Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu całego ciągu rur, 
warstwami grubości do 20 cm, uŜywając ziemi z urobku i ubijać mechanicznie. 
SkrzyŜowanie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności. 
Zabezpieczenie  sieci teletechnicznej przedstawiono na załączonych  schemacie (rys. nr 1 - Ark 1 , 
Ark 2)

2.3.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – kolizja skrzyŜowanie ulicy Paderewskiego z ulicą
Dębową

Dla usunięcia kolizji z planowanymi pracami drogowymi, konieczne jest posadowienie 
nowego słupa teletechnicznego obiektowego(słup nr 1/1) i zdemontowanie słupa kolidującego z 
tymi pracami (słup nr 1). Dodatkowo, celem zachowania odpowiedniej wysokości zwisów kabla 
telefonicznego nad projektowanym skrzyŜowaniem ulicy Paderewskiego z ulicą Dębową naleŜy 
dokonać wymiany istniejącego słupa telefonicznego 7m na 8,5 m zlokalizowanego w pobliŜu 
ogrodzenia posesji przy ul Paderewskiego 17A (słup nr 2). Posadowienie słupów telefonicznych 
oraz doprowadzenie rurociągu naleŜy wytyczyć przez uprawnioną jednostkę geodezyjną na 
podstawie aktualnego projektu budowlanego. 
Dla słupa obiektowego (1/1) naleŜy wykonać ochronę odgromową konstrukcji wsporczej 
(zgodnie z wymaganiami określonymi w BN-75/8984-03vi oraz ZN-96/TP S.A.-37ii) — uziom 
pionowy: pręty pomiedziowane galwanicznie, połączony bednarką ze zwodem na słupie. 
Wartość uzyskanej rezystancji uziemienia nie moŜe przekraczać wartości 10 Ω. 
Ilość i średnicę prętów, uŜytych dla wykonania kaŜdego uziemienia, naleŜy dostosować do 
lokalnych warunków rezystywności gruntu, określonej po wykonaniu pomiarów (w uzasadnionym 
przypadku naleŜy zmienić ilość zastosowanych prętów). 
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 wprowadzany na słupy musi być umieszczony na całej długości w 
rurce RHDPE 50mm(pomiędzy najbliŜszą studnią kablową SK2 i słupem nr 1/1 – wysokość
zakończenia rurki na słupie powinna wynosić ok. 4,0 m od powierzchni terenu). NaleŜy w studni 
kablowej wykonać złącze równoległe celem zachowania ciągłości pracy łączy telefonicznych. 
Głębokość ułoŜenia rurki w ziemi powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Nad rurką, w połowie 
głębokości jej posadowienia, naleŜy umieścić taśmę ostrzegawczą PCW z napisem „UWAGA !  
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. Po wprowadzeniu kabla do rurki, ich końce naleŜy 
uszczelnić obustronnie. Na słupie nr 1/1 projektowany kabel naleŜy zakończyć w zespole 
łączówkowym typu ZKM-10 - Firmy 3M , dla zamontowania ww. zespołu, przewiduje się
zainstalowanie na słupie skrzynki kablowej typu SS10A.  
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Metalową konstrukcję wsporczą zespołu łączówkowego naleŜy uziemić, a skrzynkę kablową
zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych (montaŜ zamka ABLOY). Rezystancja 
uziemienia zakończenia kablowego nie moŜe przekraczać wartości 10 Ω. Zachować ciągłość linki 
nośnej od obiektu kablowego do budynku – obydwa końce uziemić. 
Na słupie nr 2 kabel Xztkmxpw 3x2x0, naleŜy połączyć z kablami parowymi w puszce 
hermetycznej , natomiast przyłącz do budynku Paderewskiego 55 wykonać kablem typu 
XzTKMXpwn 2x2x0,5 . Między nowym obiektem kablowym a złączem w studni SK1 przy ulicy 
Dębowej naleŜy zaciągnąć kabel XzTKMXpw x2x0,5. 

• demontaŜ
Po przełączeniu kabli naleŜy je zdemontować a następnie  dokonać rozbiórki podbudowy 
słupowej. 

Planowaną  przebudowę sieci teletechnicznej przedstawiono na załączonym schemacie (rys. nr 1 -
Ark 3, Ark 4, Ark 5)

2.3.3 dostosowanie wysokości studni kablowych oraz kanalizacji i rurociągów
Dopasowanie wysokościowe studni kablowych oraz kanalizacji  i rurociągów teletechnicznych do 
rzędnych projektowanych chodników, drogi i trawników naleŜy dokonać w oparciu o dane w 
aktualnym projekcie branŜy drogowej (plan zagospodarowania) dla niniejszej inwestycji. Rurociąg 
pod przebudowaną drogą naleŜy wykonać na głębokości min 1m , natomiast pod 
modernizowanymi wjazdami na głębokości 0,8 m od nawierzchni drogi. Pod nawierzchnią
projektowanego chodnika głębokość przykrycia rur kanalizacji powinna wynosić co najmniej 
0,7m. 

Profile podłuŜne zostały przedstawione  załączonych rysunkach :
- ul. Dębowa  nr rys 3 
- ul. Dębowa boczna  nr rys 3.1 
- ul. Paderewskiego  nr rys 3.2 
Przekroje poprzeczne zostały przedstawione na załączonym rysunku nr 4.2

Prace demontaŜowo-instalacyjne na istniejącej sieci kablowej powinny być wykonywane za
aprobatą pracownika TP S.A. nadzorującego przebudowę. Po zakończeniu przebudowy ulicy naleŜy 
dokonać sprawdzenia droŜności kanalizacji na całym odcinku przebudowy ulic.

2.4 Pomiary elektryczne 
1. dla kabli sieci miejscowej – kabel 10 par :  
— pomiary wstępne prądem stałym  
— pomiary końcowe prądem stałym  
2. pomiar rezystancji uziemienia przebudowywanych słupów. 

2.5 Rozwiazanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem 
SKRZYśOWANIA I ZBLI śENIA  
SkrzyŜowania i zbliŜenia projektowanej linii telefonicznej z istniejącym uzbrojeniem terenu 
naleŜy wykonać zgodnie z:  
-ZN-96/TPS.A. - 004,  
-ZN-96/TPS.A. - 012. 
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3.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w podrozdziale 2,2 Zakres rzeczowy. 
Prace będą wykonywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym 
z upowaŜnionymi słuŜbami tt.  

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  
Istniejące obiekty budowlane to: napowietrzna linia energetyczna nn, napowietrzna linia 
teletechniczna, gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa i droga asfaltowa , droga 
Ŝwirowa. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  
Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w czasie prac prowadzonych: w rejonie zbliŜeń i skrzyŜowań
z kablem eNN, gazociągiem,  w rejonie ulic oraz prac ziemnych. Prace naleŜy prowadzić zgodnie z 
uzyskanymi uzgodnieniami oraz warunkami dysponentów infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROśEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA  
Podczas realizacji inwestycji będą występowały typowe dla robót telekomunikacyjnych rodzaje 
zagroŜeń związane m.in. z ręcznym i mechanicznym wykonywaniem wykopów pod projektowane 
słupy, zasypywaniem, i zagęszczaniem wykopów.  
ZagroŜenia mogą występować lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania robót. Ze 
względu na bliskie sąsiedztwo linii eNN oraz znaczną masę elementów podbudowy słupowej naleŜy 
zachować szczególną ostroŜność podczas ręcznego lub mechanicznego posadowienia słupów 
Ŝelbetowych.  
Nie będą wykonywane Ŝadne z robót mogących powodować powstanie zagroŜenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi:  
• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z duŜej wysokości  
• przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,  
• stwarzających zagroŜenie promieniowaniem jonizującym,  
• prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,  
• wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej  
• wykonywanych w ksenonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza  
• wymagających uŜycia materiałów wybuchowych,  
• prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy przeprowadzić instruktaŜ
pracowników w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, 
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gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 
budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy 
ogrodzić i oznakować taśmą ostrzegawczą koloru czerwono-białego na wysokości 1,10 m nad terenem 
i odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu.  

InstruktaŜu powinien udzielić kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych. InstruktaŜ
winien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, konieczność stosowania 
przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnymi niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu odpowiednie osoby. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOśLIWIAJĄCĄ
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU, AWARII I INNYCH ZAGROśEŃ.               
Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie.  
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4 . Uwagi końcowe

1.  Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo Budowlane  
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz późniejszymi zmianami).  
2. Roboty budowlano montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami 
wynikającymi z treści uzgodnień, „Polityką Ochrony Środowiska w TP S.A.” oraz przepisami 
i normami obowiązującymi w budownictwie łączności.  
3 Do budowy sieci teletechnicznej naleŜy stosować materiały posiadające:  
Certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, homologacje.  
4. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest:  
- zgłoszenie właściwemu organowi Nadzoru Budowlanego — w trybie przewidzianym przez 
KPA — terminu rozpoczęcia robót budowlanych  
- zapoznanie się z projektem wykonawczym budowy sieci teletechnicznej oraz 
dokumentacjami powiązanymi  
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu robót  
- wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy uzgodnionej w ZUDP  
- przekazanie placu budowy  
- Przed rozpoczęciem prac naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem infrastruktury teletechnicznej 
etapowanie zakresu prac oraz czasokres ich wykonywania, a ponadto 
potwierdzić aktualność i zakres zastosowanych rozwiązań projektowych. 
- Ze względu na znaczne nasycenie terenu (w granicach opracowania) innymi 
urządzeniami uzbrojenia podziemnego naleŜy wszystkie wykopy i prace ziemne 
w strefach ochronnych wszelkich rodzajów infrastruktury podziemnego uzbrojenia 
terenu wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia 
oraz zagroŜenia zdrowia i Ŝycia pracowników. W pierwszej kolejności naleŜy odkryć miejsca, 
gdzie budowana kanalizacja kablowa będzie krzyŜowała się z innymi obiektami uzbrojenia 
terenowego, a to w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia tych obiektów w trakcie 
wykonywania właściwych wykopów. Roboty przy odsłanianiu takich obiektów 
powinny być wykonywane ręcznie, tylko przy uŜyciu łopat, a w okresie zimowym – po 
sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby oraz w przypadku wątpliwości 
prace te naleŜy prowadzić pod nadzorem technicznym uŜytkowników urządzeń. 
- w czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i mufy naleŜy 
podwiesić. Podwieszenie kabli i muf naleŜy wykonać wg wskazań UŜytkownika, a 
na kablu energetycznym dodatkowo umieścić tablicę ostrzegającą przed 
poraŜeniem. 
- W przypadku napotkania nieprzewidzianej i niezinwentaryzowanej infrastruktury 
podziemnej w obrębie wykopów, naleŜy przerwać roboty w tym miejscu i w 
pierwszym rzędzie ustalić zakres kolizji. Po stwierdzeniu zakresu kolizji naleŜy 
wykonać odpowiednie zabezpieczenia w miejscu skrzyŜowania lub zbliŜenia. 
- W razie stwierdzenia gazu w wykopie lub studni kablowej, miejsce to naleŜy 
natychmiast opuścić, zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt słuŜbom 
eksploatacyjnym gazownictwa. Prace moŜna podjąć dopiero po usunięciu 
przyczyn awarii i stwierdzeniu, Ŝe gazu juŜ nie ma. 
-. W czasie wykonywania prac w istniejącej kanalizacji kablowej w trakcie budowy 
kabli w kanalizacji zachować ostroŜność, aby nie uszkodzić znajdujących się w 
niej kabli. 
5. Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
rozporządzeniami i normami 
6.  Po zakończeniu prac naleŜy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem  
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie 
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budowy i uzupełnioną wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych,  
wykonanymi metodami określonymi w przepisach TP S.A.  
7.  Odbiór linii kablowych powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność  
realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją techniczną  
i wymaganiami obowiązujących przepisów. 
7.  Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące: 
— lokalizacji słupów i kabli  
— miejsc lokalizacji złączy itp.  
muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uŜytkownika). 

5. Przedmiar robót 

1

KNR 231
0801-05

Rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o gr 4cm 7m2

2

KNR 231
0801-06 Rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych , dodatek za kaŜdy dalszy  1 

cm pow 4cm grubości podbudowy 7m2

3

KNR 231
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolnao gr po zagęszczeniu 20 cm 15m2

4 KNR 201/702/2 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, 
 szerokość dna rowu do 0.4m, kategoria gruntu III-IV, głębokość
rowu do 0.8m 

10m
5 510/303/3 Układanie rur ochronnych z AROT PS160 w wykopie 5 m
6 510/303/3 Układanie rur ochronnych z AROT PS160 w wykopie 26 m
7 KNR501/505/5  wymiana ramy ramy studni 1szt
8 KNR 501/107/2  Budowa rurociagu rur pe 50mm w gruncie kategorii IV 10 m

9 KNR 510/301/1
 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4m 

10m

10 KNR 201/705/2

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość - dna wykopu do 
0.4m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 
0. 6m 

40m
11 KNR 501/708/7 MontaŜ i ustawienie słupów Ŝelbetowych bliźniaczych 8,5m 1 szt
12 KNR 501/704/7 MontaŜ i ustawienie słupów Ŝelbetowych pojedynczych 8,5m 1 szt
13 TPSA 40/606/4 MontaŜ skrzynki słupowej 1 szt
14 TPSA 40/606/2 MontaŜ puszki słupowej 1 szt
15 TPSA 40/608/3 MontaŜ uziomów szpilkowych miedziowanych 1 szt
16 KNR 503/245/4 montaŜ uziemienia na słupie stojacym 1 szt
17 KNR 503/245/1 montaŜ piorunochronu na słupie stojacym 1 szt
18 TPSA 40/505/7 montaŜ osprzętu do podwieszania kabla na podbudowie słupowej 2 szt
19 KNR 501/616/6 wprowadzenie kabla na słup Ŝelbetowy - zabezpieczenie rura HDPE 50 mm 10m

20 TPSA 40/503/11

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplaatycznej do kanalizacji  kablowej, 
rączne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo  zajęty
Kabel XzTKMxpw 5x4x0,5 - 15m 
Kabel XzTKMxpw 5x2x0,5 - 75 m 90m

21 TPSA 40/506/1

zawieszenie kabli napowietrznych - abel ósemkowy o średnicy zew do 15mm
Kabel XzTKMxpwn 2x2x0,5 - 20m 
Kabel XzTKMxpwn 3x2x0,5 - 45 m 65m

22 TPSA 40/603/1 MontaŜ zespołów łączówkowych - łączówki 10 par 1 szt
23 TPSA 40/701/1  MontaŜ złączy  kabli wypełnionych ułoŜonych w kanalizacji - kabel 10 p 1szt
24 KNR 501/1310/1  Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par• 10 1 odcinek
25 KNR 5032/614/3 zdemontowanie słupów pojedynczych 2 szt
26 KNR 5032/202/4 zdemontowanie kabli napowietrznych 60m
27 KNR 501/608/1 wyciaganie kabla z kanalizacji 75m
28 KNR 501/810/1 demontaŜ głowic i puszek kablowych 1 kpl
29 KNR 501/819/2 krosowanie abonentów 8 szt

Podstawa Nakładu

PRZEDMIAR ROBÓT

ILOŚĆLP
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Oświadczenie Projektanta 

         Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.94 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2003 
r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm. - ost. zmiana w Dz. U z 2004 r. nr 93, poz. 888), a w szczególności  
z art. 20, ust. 4. Oświadczam, Ŝe niniejszy projekt wykonawczy p/n: „Przebudowa sieci 
telefonicznej w związku z budową ulicy Dębowej Gorlicach” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

………………………………..

Pieczęć i podpis projektanta:  
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