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WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji kablowej na terenie „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową kanalizacji 
kablowej na terenie „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

1.4. Określenia podstawowe 

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzące wraz z urządzeniami końcowymi obwód elektryczny, w którym 
przepływ prądu jest wykorzystany do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli 
telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 
Kanalizacja wtórna - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe 
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników złączowych 
układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli magistralnych, 
międzycentralowych, dalekosiężnych itp. 
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli rozdzielczych. 
Ciąg kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych służących do układania w nich 
(wciągania) kabli. W zależności od ilości przewodów (rur, otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację jedno- dwu- itd 
-otworową. 
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej, lub (studnia końcowa) na 
końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. Studnia kablowa magistralna - studnia 
kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji magistralnej. 
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji rozdzielczej, nie mająca 
bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej. 
Wspornik kablowy - wspornik zamocowujący kabel w studni kablowej. 
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie betonowym lub na studni 
kablowej. Zawiera konstrukcję do mocowania głowic kablowych. 
Sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale między 
sobą, oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 
Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. Na zewnątrz sieci miejscowej 
rozróżniamy m. in. linie: 
międzymiastowe - łączące centrale międzymiastowe, wewnątrzstrefowe - łączące centrale międzymiastowe z 
okręgowymi, 
Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, którego początek stanowi głowica kablowa w centrali telefonicznej, 
zakończony głowicami (może być jedna głowica) umieszczonymi w szafkach kablowych. 
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy umieszczonej w szafce kablowej, lub 
niekiedy w centrali, zakończony głowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane 
są przyłącza do abonentów. 
Kable - rozróżniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - służące do przesyłania sygnałów 
telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. 
Zwyczajowo przyjmuje się, że informacje w kablu są przekazywane przy użyciu prądu elektrycznego chyba, że nazwa 
kabla wskazuje inny nośnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod względem konstrukcji TK dzielą się 
przede wszystkim na: 
Kable dalekosiężne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AlTKDFtA) kabel telekomunikacyjny, którego 
parametry pozwalaj ą na użycie w wypadkach, gdy wymagania odnośnie jakości transmisji są podwyższone, (linie 
międzymiastowe, wewnątrzstrefowe itp.). Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostałe kable 
telekomunikacyjne. 



 

 

Ze względu na budowę przewodów (torów przenoszących sygnały telekomunikacyjne) rozróżniamy: 
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów elektrycznych (drut miedziany lub 
aluminiowy) oddzielonych izolacją. 
Kable współosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składają się z 2 elektrycznych przewodów miedzianych: 
jeden w postaci rurki, drugi będący prętem (drutem) umieszczonym dokładnie w środku poprzednio wymienionego. 
Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien światłowodowych, wzdłuż których 
jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne. 
Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu szerokość pasa zajętego 
przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste położenie kabla. Długość trasowa - odległość 
mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 
Długość elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami na kablu mierzona wzdłuż 
osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości trasowej powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż 
linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany, pomniejszona o skróty na silnych 
załomach trasy. 
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 
Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów. Wstawka - nowy 
odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego (rokadowego). Domiar wzdłużny - długość 
trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 
Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej 
do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi 
jezdni itp.). 
Słup kablowy - słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i zakończono głowicą w skrzynce 
kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym zakończone są przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W 
szczególnym przypadku słup kablowy może być słupem końcowym linii napowietrznej poddanym działaniu 
jednostronnego naciągu przewodów. 
Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa z umieszczoną wewnątrz konstrukcji ą wsporczą dla zakończeń kablowych, 
urządzeń zabezpieczających i ewentualnie urządzeń dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii 
naziemnej. 
Ochronnik - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące zabezpieczenie ludzi i instalacji 
przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera 
odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zależności od typu i potrzeb. 
Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w szczególności w liniach 
napowietrznych), na słupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepięć i przetężeń 
indukowanych w linii naziemnej. 
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym 
przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości 
obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 
Złącze kablowe - miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
Osłona złączowa - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do złącza 
kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla. 
Głowica kablowa - urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy są a) łączówka 
(kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub 
(pudło). 
Złącze pupinizacyjne - złącze kablowe (na ogół zamknięte w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w którym tory 
pupinizowane przechodzą przez zespoły cewek pupinizacyjnych (zwiększających indukcyjność toru). 
Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla między dwoma złączami pupinizacyjnymi. 
Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do ośrodka 
kabla. 
Symetryzacja kabla - czynności mające na celu wyrównanie sprzężeń dodatnich i ujemnych między torami w kablu - 
najczęściej: włączanie kondensatorów odsprzęgających między żyłami symetryzowanych wiązek przewodów w tzw. 
złączach kondensatorowych, lub włączanie zespołów oporowo-pojemnościowych (symetryzacja skupiona). 
Kontrola ciśnieniowa kabla - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w kablu podwyższone ciśnienie powietrza 
(niekiedy innego gazu). 
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel będący częścią napowietrznej linii telekomunikacyjnej, łączący 
końcowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyjście kablowe) z centralą, w której znajduj ą się urządzenia końcowe 
tej linii. 
Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego zapasów, 
umieszczany bezpośrednio w ziemi. 
Przewiert sterowany - technologia  polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych w celu 
przeprowadzenia instalacji podziemnych bez konieczności niszczenia nawierzchni. 

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający w terminach określonych w dokumentach umownych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
niniejszej SST. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej na swój koszt i umieszczenie 
odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a 
w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

2.2. Kable i armatura kablowa 

W nowej kanalizacji kablowej projektuje się ułożenie kabla YAKY 4x150 relacji stacja transformatorowa 04-133 do 
złącze zasilające stary zakład (przy wejściu do części biurowej). Kabel należy podłączyć w RGnn (stacja abonencka 04-
133) w obwód zapasowy F14 i zabezpieczyć wkładkami topikowymi gG 80A. Kabel zasilający Stary Zakład należy 
odłączyć od zasilania w złączu ZKP. Kabel w studniach SK-2 i na końcach oznaczyć tabliczkami opisowymi z podaniem 
typu, trasy i roku ułożenia kabla. 

2.3. Kanalizacja kablowa 

Należy wybudować kanalizację kablową w postaci rur ułożonych w ziemi oraz studni kablowych SK-2 zlokalizowanego 
zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Kanalizację kablową należy układać na głębokości min. 0,7m. 
Przejście pod wjazdami oraz ulicami wykonać przeciskiem pneumatycznym lub przewiertem sterowanym w rurze 
osłonowej RHDPE. Głębokość ułożenia rur przepustowych nie może być mniejsza niż: min. 1,2m pod drogami 
krajowymi, min. 1,0 m pod pozostałymi drogami, min. 0,8 m pod rowem odwadniającym. Wykop należy zasypywać nie 
powodując uszkodzeń rur odpowiednio zagęszczając poszczególne warstwy ziemi. Nawierzchnie należy przywrócić do 
stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniami projektowymi z zarządcą terenu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzającą 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STT i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom 
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STT przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STT i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STT, PZJ, projektu organizacji robót 
i poleceniami Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i STT. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STT, a także 
w normach i wytycznych. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych nas budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały. Polecenia Inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3. Budowa obiektów kablowych 

Wytyczenie obiektów winien wykonać uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym 
lub rysunkach przekrojowych trójkątem, rury układać na głębokości wskazanej rzędnej górnej powierzchni rur. Poziom 
tej rzędnej winien wyznaczyć uprawniony geodeta. Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie 
mniejszym niż 0,1%. Rura składana z odcinków musi być na całej długości szczelna i sztywna. Nie należy łączyć w 
jednym ciągu rur z różnych materiałów, lub o różnych grubościach ścianki (wyjątek stanowi projektowane przedłużanie 
rur, w których znajduje się czynny kabel). Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy dno wykopu jest równe i stabilne. 
Rury plastikowe do głębokości przykrycia wynoszącej 10 cm zasypywać piaskiem lub przesianym gruntem. Ubijanie 
gruntu nad rurami plastikowymi można zacząć, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachować warunki wg ZN-96/TP 
S.A.-011. 

Układanie przez wiercenie poziome rur pod drogami i torami kolejowymi wykonywać w ten sposób, by nie 
naruszać gruntu w najbliższym otoczeniu rury: należy ziemię z obszaru zajętego przez rurę wydobyć, a zarazem 
średnica otworu, z którego ziemia została usunięta, nie może być większa od zewnętrznej średnicy rury. Rura musi być 
szczelna i o gładkiej powierzchni wewnętrznej. 

5.4. Układanie kabli w ziemi 

Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczyć uprawniony geodeta. Przepusty dla kabli wykonać jak 
ciągi kanalizacji kablowej - wg p. 2.3. Kable układać na głębokości 0,7 m (dla niektórych kabli miejscowych ZN-96/TP 
S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza głębokość mniejszą), a rurociągi kablowe 1,0 m wg ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 - 
osłaniając taśmą ostrzegawczą. Zachować warunki wg [55] ZN-96/TP S.A.- 027 dla kabli sieci miejscowej, ZN-96/TP 
S.A.-013 dla rurociągów kablowych i wg [30] BN-89/8984-18 dla kabla dalekosiężnego. Podczas przenoszenia kabli nie 
stosować siły większej niż konieczna do uniesienia odcinka kabla o długości 5m. 
5.5. Układanie kabli i rur w kanalizacji 

Kabel ciągnąć dokładnie wzdłuż osi właściwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. Właściwy kierunek 
ciągnięcia należy osiągnąć stosując bloczki zaczepione w studni. W studniach kable ułożyć na wspornikach kablowych 
nie krzyżując ze sobą. Końce rur w studniach należy uszczelnić zgodnie z [49] ZN-96/TP S.A.-021. Zachować warunki 
wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 zarówno dla kabli jak i rur kanalizacji wtórnej. 

5.6. Montaż kabli i pomiary kontrolne 

Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STT, stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.. 

5.7. Oznakowanie kabli oraz ich trasy 

Studnie kablowe oznakować umieszczając w jej wnętrzu tabliczkę znamionową zgodnie z [51] ZN- 96/TP S.A.-
023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalować farbą olejną numery używając szablonów wg [24] BN-
73/3238-08. Kable w studniach powinny być oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg [50] ZN-96/TP S.A.-022. 
W miejscach wskazanych w projekcie ustawić słupki oznaczeniowe wg ZN-96/TP S.A.-026. W egzemplarzu 
Dokumentacji Projektowej przeznaczonym do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizować domiary 



 

 

wzdłużne i poprzeczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kanalizacja kablowa 

Należy sprawdzić: 
1. uporządkowanie terenu wzdłuż ciągów kanalizacji, 
2. przebieg kanalizacji na zgodność z Dokumentacją Projektową, 
3. drożność rur (przewodów kanalizacyjnych) między studniami, 
4. prawidłowość budowy studni na zgodność z ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur dla zawieszania 

wsporników kablowych, drabinki w studniach o głębokości nie mniejszej niż 1,5 m, działanie zamka 
zabezpieczającego właz i twardość betonu. 

W szczególności: 
1. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy połączenia (mufowe, klejone, wciskane lub spawane) odcinków, z 

których zmontowano rurę, są sztywne i szczelne. 
2. Sprawdzić przez ogląd szczelność wychodzących do gruntu otworów studni i rur. 
3. Sprawdzić przez ogląd szczelność i stabilność zmocowania połówek rury dwudzielnej. 

Uwaga: trasę kanalizacji wyznacza się przez podanie współrzędnych punktów przecięcia osi symetrii zbiegających 
się odcinków kanalizacji. Punkt ten często nie jest środkiem studni. 

6.2. Obiekty kablowe 

Kontrola jakości wykonania obiektów kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania poziomego i pionowego wg 
Dokumentacji Projektowej, uporządkowania terenu oraz uszczelnienia i zabezpieczenia rur przed korozją. 
W szczególności: 

1. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy połączenia odcinków, z których zmontowano rur (mufowe lub 
spawane), są sztywne i szczelne. 

2. Sprawdzić przez ogląd szczelność i stabilność zmocowania połówek rur dwudzielnych. 

6.3. Kable 

Kontrola jakości budowy kabli miejscowych z żyłami miedzianymi wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 p. 12, oraz po 
uwzględnieniu ograniczonego zakresu robót w przypadku przebudowy i badań opisanych wyżej lub w dalszych 
rozdziałach, polega na sprawdzeniu: 

1. zgodności trasy z Dokumentacją Projektową, 
Uwaga: trasa kabla jest to linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m rzeczywiste położenie kabla (p. 
1.4. ). 

2. ułożenia kabli w ziemi, 
3. montażu kabla i jego elementów przez oględziny, 
4. prawidłowości doboru osłon złączy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary kontrolne wstępne linii przebudowywanych i końcowe 
udokumentowane protokółem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela właściciela linii telekomunikacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagane dokumenty 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi, 
2. Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
3. Protokoły pomiarów elektrycznych i innych, 
4. Protokół odbioru Robót zamykających podpisany przez Kierownika Projektu, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

10. NORMY 



 

 

a) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

b) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

c) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV.  Ogólne 
wymagania i badania. 

10.1    Inne dokumenty 

a) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
b) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
 rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
c) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
 jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
 przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
d) Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
 przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 


