
pwCwbdÓŁltA pmbCYcfhACgA TbCekfCwkA 

4ROPOPMMJR oobotó budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznóch i ciągów 

komunikacójnóch 

NK tpTĘm 

NKNK  mrzedmiot ppT 

mrzedmiotem niniejszej pzczegółowej ppecófikacji Technicznej EppTF są wómagania dotóczące wókonania 
i odbioru przebudowó sieci telekomunikacójnej własności lrange molska pKAK w ramach przebudowó ulicó łyńskiej 
w miejscowości ganuszkowice na odcinku od skrzóżowania z ulK tolności Edroga wojewódzka nr 4OPF do 
skrzóżowania z ulK ieśnąK 

 

NKOK wakres stosowania ppT 

pzczegółowa specófikacja techniczna stanowi dokument przetargowó i kontraktowó przó zlecaniu i 
realizacji robót wómienionóch w punkcie NKNK 

 

NKPK wakres robót objętóch ppT 

 oobotó objęte niniejszą ppT obejmują robotó branżó telekomunikacójnej konieczne do wókonania celu 
wómienionego w pktKNKNK wakres robót do wókonania został przedstawionó w aokumentacji mrojektowejK 
pzczegółowó zakres rzeczowoJilościowó opisano pomocniczo w przedmiarze robótK pą to robotóW 

· przebudowó sieci telekomunikacójnej nadziemnej miedzianejI 
· zabezpieczenia telekomunikacójnej linii ziemnej miedzianejI 

  

NK4K lkreślenia podstawowe 

 lkreślenia podstawowe są zgodne z definicjami podanómi w lgólnej ppecófikacji Technicznej i w mrzepisach 
wwiązanóchI w szczególności z definicjami podanómi w aktualnóch zakładowóch normach tłaściciela 
przebudowówanej sieci telekomunikacójnejK 

aodatkowo definiuje się następujące pojęciaW 

EN) ppecófikacja Techniczna – niniejsza specófikacja techniczna lub ogólna specófikacja technicznaI 

EO) Właściciel pieci – uprawniona osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadania ze stronó właściciela 
przebudowówanej sieci 

 

NKRK lgólne wómagania dotóczące robót 

 tókonawca oobót jest odpowiedzialnó za jakość wókonania robót i ich zgodność z aokumentacją 
mrojektowąI ppecófikacją TechnicznąI oraz sposób ich prowadzenia zgodnó z obowiązującómi normami i przepisamiI 
w tóm przepisami bezpieczeństwa i higienó pracóK 
 

OK jATbofAŁY 

OKNK lgólne wómagania 

 lgólne wómagania dotóczące materiałów podano w ogólnej specófikacji technicznejK jateriałó 
zastosowane do realizacji inwestócji muszą spełniać wómagania podane w aokumentacji mrojektowejK jateriałó 
zastosowane do realizacji inwestócji muszą spełniać zakładowe normó tłaściciela przebudowówanej sieci i bóć 
dopuszczone do stosowania w niejK jateriałó przed wbudowaniem muszą uzóskać akceptację fnspektora kadzoru i 
Właściciela sieciK jateriałó powinnó bóć nowe i pełnowartościowe za wójątkiem materiałów w pozócjach 
przedmiaru robótI które są przewidziane do ponownego montażuK hażdó materiał musi mieć atest wótwórcó 
stwierdzającó zgodność jego wókonania z odpowiednią normą lub aprobatą technicznąK jateriałó przechowówać 
zgodnie z wótócznómi podanómi przez producenta danego materiałuK 
 



OKOK modbudowa linii telekomunikacójnóch nadziemnóch 

 ao wókonania podbudowó linii nadziemnóch projektuje się wókorzóstanie dłużóc drewnianóchK ałużóce 
mają spełniać wómagania normó mkJUPLBJMPNR4K ałużóce mocować do szczudeł żelbetowóch AN BkJTTLPOPNJPP 
za pomocą obejm BkJTSLPOPNJPNK jontaż słupów bliźniaczóch wókonać z wókorzóstaniem śrub dwustronnóch fi 
OMmmK  
 

OKPK lsprzęt telekomunikacójnóch linii kablowóch nadziemnóch 

 wastosować osprzęt zgodnó z opracowaniem informacójnóm wakładu aoświadczalnego Budownictwa 
Łączności aTJVPLwaBŁJSV „mrzegląd i uzupełnienie instrukcji i wómagań dotóczącóch instalowania kabli 
nadziemnóch Enowó osprzętF”K gako uchwótó kotwiące zastosować uchwótó kotwiące stożkowe tópu „jAifCol”K  
  
 
OK4K ouró osłonoweK 
 ao budowó wókorzóstać ruró z polietólenu o wósokiej gęstościK ouró powinnó odznaczać się odpornością 
na ściskanie o wartości minimalnej TRM k wóznaczonóch w próbie odporności na ściskanieI o której mowa w pkt NMKO 
normó mkJbk RMMUSJN OMMN „póstemó rur instalacójnóch do prowadzenia przewodówK Część NW tómagania ogólne 
 

OKRK hable 

 wastosowane kable do budowó powinnó bóć zgodne z normą wkJVSLTm pKAKJMOV „Telekomunikacójne 
sieci miejscoweK Telekomunikacójne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietólenowejI wópełnioneK tómagania 
i badania”K hable w czasie składowania i transportu powinnó znajdować się na bębnach kablowóch zgodnóch z 
normą mkJlJTVPRPWNVVNK 
 

OKSK mozostałó materiałóK 

 mozostałe materiałó podano w dokumentacji projektowejK aozwolone jest zastosowanie materiałów 
równoważnóch po uzóskaniu dodatkowej akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorskiK  

PK pmowĘT 

PKNK lgólne wómagania 

tókonawca jest zobowiązanó do użówania jedónie takiego sprzętuI któró nie spowoduje niekorzóstnego 
wpłówu na jakość wókonówanóch robótI zarówno w miejscu tóch robótI jak też przó wókonówaniu czónności 
pomocniczóchI oraz w czasie transportuI załadunku i wóładunku materiałówI sprzętu itpK pprzęt użówanó przez 
tókonawcę powinien uzóskać akceptację fnspektora kadzoruK 

iiczba i wódajność sprzętu powinna gwarantować wókonanie robót zgodnie z zasadami określonómi w 
dokumentacji projektowejI specófikacji technicznej i wskazaniach fnspektora kadzoru w terminie przewidzianóm 
kontraktemK 

 

PKOK pzczegółowe wómaganiaK 

tókonawcaI przóstępującó do wókonania przebudowó urządzeń telekomunikacójnóchI powinien wókazać 
się możliwością korzóstania co najmniej niżej wómienionego sprzętuW 

· koparka jednonaczóniowaI 
· zespół prądnicowó jednofazowó do OIR ksAI 
· ubijak spalinowóI 
· żuraw samochodowó lub samochód samowóładowczó eapI 
· podnośnik koszowóI 
· mostek kablowóI 
· generator sógnałuI 
· miernik poziomuI 
· miernik rezóstancji izolacjiI 

 
 t zależności od warunków terenowóch i uzbrojenia terenu robotó ziemne mogą bóć wókonówane ręcznie lub 
mechanicznieK pposób wókonania robót oraz sprzęt zaakceptuje fnspektor kadzoru na wniosek kierownika robótK 



4K ToAkpmloT 

4KNK tómagania ogólne 

tókonawca jest obowiązanó do stosowania jedónie takich środków transportuI które nie wpłóną 
niekorzóstnie na jakość wókonówanóch robót i materiałów użótóch do budowóK iiczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonómi w dokumentacji projektowejI specófikacji 
technicznej i wskazaniach inspektora nadzoruI w terminie umownómK 

 

4KOK tómagania szczegółoweK 

tókonawcaI przóstępującó do wókonania przebudowó urządzeń telekomunikacójnóchI powinien wókazać 
się możliwością korzóstania co najmniej niżej wómienionego sprzętu transportowegoW 

· przóczepa dłużócowa do przewozu słupówI 
· przóczepa do przewożenia kabliI 
· samochód skrzóniowó do RtI 
· żuraw samochodowó lub samochód samowóładowczó eapK 

 

4KPK Transport materiałów i elementów 

ka środkach transportu przewożone materiałó i elementó powinnó bóć zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem oraz układane zgodnie z warunkami transportu wódanómi przez wótwórcę dla poszczególnóch 
elementówK 

 

RK tYhlkAkfb olBÓT 

RKNK lgólne zasadó wókonania robót 

 oobotó należó wókonać zgodnie z obowiązującómi przepisamiI Iw tóm technicznoJbudowlanómi oraz 
bezpieczeństwa i higienó pracóI normami oraz zgodnie z dokumentacją projektową pod ścisłóm nadzorem 
fnspektora kadzoru i tłaściciela sieciK 
 
 
RKOK pzczegółowe zasadó wókonówania robótK 

RKOKNK iokalizacja infrastrukturó telekomunikacójnej 

 mrojektowana infrastruktura telekomunikacójna musi bóć zlokalizowane zgodnie z planem 
zagospodarowania terenuK iokalizacja infrastrukturó podlega geodezójnemu wótóczeniu w terenie oraz geodezójnej 
inwentarózacji powókonawczejK 
 

RKOKOK holejność wókonówania robót 

 mt pierwszej kolejności należó wóbudować infrastrukturę telekomunikacójną umożliwiającą wókonie 
przełączeń i wółączenie kolizójnej infrastrukturóK oobotó przełączeniowe sieci telekomunikacójnej E„tzwK prace 
planowe”F wókonówać po uzóskaniu na nie zgodó od tłaściciela pieciK 

  

RKOKPK mrzebudowa kablowóch linii telekomunikacójnóch nadziemnóch 

 jontaż i ustawianie słupów oraz zabezpieczenie słupów w momencie wókonówania wókopów w ich 
pobliżu wókonać zgodnie z „mrzepisami budowó i eksploatacji telekomunikacójnóch linii napowietrznóch”K 
Głębokość zakopania słupów zgodna z normą branżową BkJTSLUVU4JMV „Telekomunikacójne linie napowietrzneK 
tómagania ogólne i badaniaK”K lsprzęt słupowó zawieszać w odległości NRJOM cm od wierzchołka słupa po 
ustawieniu słupaK t przópadku słupów pojedónczóch uszczudlonóch poprzeczniki zakładać po stronie słupaI po 
której znajduje się szczudłoK t przópadku pozostałóch konstrukcji słupów poprzeczniki powinnó bóć umieszczane 
z takiej stronó słupówI abó po regulacji zwisów z obu stron słupaI bółó dociskane do słupaK mrzó załomach kable 
instalować po stronie wewnętrznego kąta załomuK rziemić element nośnó kabli nadziemnóch na każdóm słupie 
wóposażonóm w uziomK 
 
 



RKOK4K oobotó ziemne 
 oobotó ziemne prowadzić zgodnie z normamiW 

· mkJBJMSMRMWNVVV „deotechnikaK oobotó ziemneK tómagania ogólneK”I 
· wkJVSLTm pKAKJMOT „Telekomunikacójne sieci miejscoweK iinie kablowe o żyłach metalowóchK 

tómagania i badaniaK”K 
· „mrzepisó budowó i eksploatacji telekomunikacójnóch linii napowietrznóch” 

  

RKOKRK rkładanie rur dzielonóch EochronnóchFK 

ka przógotowanóm dnie wókopu Ewókop wókonówać ręcznieF należó ułożyć na istniejącóch kablach 
osłonó rurowe dzielone z zachowanie szczególnej ostrożności i przepisów BemI oraz w porozumieniu i pod 
nadzorem tłaściciela pieciK mrace prowadzić w taki sposób abó nie uszkodzić istniejącóch kabliK hońcówki ruró 
osłonowej należó szczelnie zamknąć zabezpieczając przed zanieczószczeniami i napłówem wodóK 

ouró należó przósópać warstwą piasku lub przesianej ziemi do grubości przókrócia nie mniejszej niż R cmI 
a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi grubości około OM cmK wiemia nie powinna zawierać gruzu oraz 
kamieni o średnicó większej od R cmK kastępnie należó zasópówać wókop ziemią warstwami po OM cmK tarstwó 
ziemi ubijaćK rkładanie rur nie powinno bóć prowadzone przó temperaturze powietrza poniżej M stK CK t połowie 
głębokości ułożenia rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawcząK 

 

RKOKSK pkrzóżowania i zbliżenia z innómi obiektami budowlanómiK 

modczas wókonówania robót ziemnóch należó zachować szczególną uwagę ze względu na możliwość 
wóstępowania nie zinwentarózowanego uzbrojenia podziemnegoK t pierwszej kolejności należó zlokalizować obce 
urządzenia uzbrojenia terenuK kależó określić bezpieczną odległość w jakiej mogą bóć prowadzone robotó od tóch 
obiektów i innóch obiektów budowlanóch w porozumieniu z ich użótkownikamiK oobotó przó zbliżeniu lub 
skrzóżowaniu z innómi obiektami budowlanómi należó wókonać przó zapewnieniu nadzoru technicznego ze stronó 
użótkowników tóch obiektów lub za ich zgodąK 

kajmniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowóm lub poziomóm międzó krawędziami ciągów 
kanalizacji a innómi urządzeniami podziemnómi nie powinnó bóć mniejsze od podanóch w przówołanóch 
przepisach J oozporządzenie jinistra fnfrastrukturó z dnia OS października OMMR rK w sprawie warunków 
technicznóchI jakim powinnó odpowiadać telekomunikacójne obiektó budowlane i ich usótuowanieI oraz w 
podanóch normachI w szczególności w normie wkJVSLTm pKAKJMM4 „Telekomunikacójne linie kabloweK wbliżenia i 
skrzóżowania z innómi urządzeniami uzbrojenia terenowegoK tómagania i badaniaK” przó uwzględnieniu 
zastosowanego zabezpieczenia Ew tóm również ruró ochronnejFK 

t skrzóżowaniu z jezdniami zachować głębokość przókrócia minimum NmK 
 

 

RKPK aemontaż infrastrukturó telekomunikacójnej 

mo wókonaniu przebudowó należó zdemontować wółączoną infrastrukturęK pposób postępowania ze 
zdemontowanóm materiałem uzgodnić z fnspektorem kadzoruK t przópadku niemożności zdemontowania 
elementów linii bez ich uszkodzenia tókonawca powinien powiadomić o tóm fnspektora kadzoru i uzóskać od 
niego zgodę na jego uszkodzenie lub zniszczenieK t szczególnóch przópadkach tókonawca może pozostawić 
element linii bez jego demontażuI o ile uzóska na to zgodę fnspektora kadzoruK t takim przópadku pozostawionó 
element w zasobie geodezójnóm oznaczóć jako nieczónnóK  

 

SK hlkToliA gAhlŚCf olBÓT 

SKNK lgólne zasadó kontroli jakości robót 

 lgólne zasadó kontroli jakości robót podano w ogólnej specófikacji technicznejK tókonawca powiadamia 
pisemnie fnspektora kadzoru o zakończeniu każdej robotó zanikającejK aalsze robotó tókonawca może wókonówać 
dopiero po dokonanóm odbiorze robót zanikającóchK tókonawca ma obowiązek wókonania pełnego zakresu badań 
na budowie w celu wskazania fnspektorowi kadzoru zgodności dostarczonóch materiałów i realizowanóch robót z 
dokumentacją projektowąI wómaganiami specófikacji technicznóch oraz zatwierdzeniem materiałów do 
wbudowaniaK mrzed przóstąpieniem do badaniaI tókonawca powinien powiadomić fnspektora kadzoru o rodzaju i 
terminie badaniaK mo wókonaniu badaniaI tókonawca przedstawia na piśmie wóniki badań do akceptacji fnspektora 
kadzoruK  



hontrola jakości robót telekomunikacójnóch musi się odbówać przó współudziale tłaściciela pieciK 
tókonawca robót musi również uzóskać jego akceptacją dla jakości wókonanóch przez siebie robótK 

 

SKOK pzczegółowe zasadó kontroli jakości robót 

SKOKNK  hontrola jakości przebudowó telekomunikacójnóch linii kablowóch nadziemnóch 

hontrola jakości wókonanóch robót polega naW 
· dokonaniu oględzinI 
· dokonaniu sprawdzenia materiałówI 
· dokonania sprawdzenia wómiarówI w tóm prawidłowości zagłębienia w gruncie podbudowó słupowej i 

dokonanie sprawdzenia zachowania wómaganego odstępu zawieszenia kabli od powierzchni ziemiI w tóm 
też skrajni drogiI 

· dokonania sprawdzenia prawidłowości doboru uchwótów kotwiącóch do kabliI 
 

SKOKOK hontrola jakości wóbudowanóch rur ochronnóchK 

kależóW 
· dokonać oględzinI 
· dokonać sprawdzenia wómiarów I 
· dokonać sprawdzenia materiałówI 
· dokonać sprawdzenia głębokości ułożenia rurK 
· sprawdzić uporządkowanie strefó robótI 
· sprawdzić zagęszczenie gruntu w miejscach wókonówanóch wókopówK 

 

SKOKPK hontrola jakości przebudowó telekomunikacójnóch linii kablowóch ziemnóch 

Badania przebudowanóch telekomunikacójnóch linii kablowóch należó dokonać w oparciu o 
wómagania normó wkJVSLTm pKAKJMOT „Telekomunikacójne sieci miejscoweK iinie kablowe o żyłach metalowóchK 
tómagania i badaniaK” pktK NOK4 „lpis badań”I w szczególności należóW 

· dokonać oględzinI 
· dokonać sprawdzenia wómiarów I 
· dokonać sprawdzenia materiałówI 
· dokonać sprawdzenia głębokości ułożenia kabliI 
· dokonać sprawdzenia montażu złączóI 
· sprawdzić uporządkowanie strefó robótI 
· sprawdzić zagęszczenie gruntu w miejscach wókonówanóch wókopówK 

 

SKOK4K hontrola jakości wóbudowanóch kabli telekomunikacójnóch i ich montażuK 

Badania wóbudowanej kanalizacji kablowej należó dokonać w oparciu o wómagania normó wkJVSLTm pKAKJMOT 
„Telekomunikacójne sieci miejscoweK iinie kablowe o żyłach metalowóchK tómagania i badaniaK” pktK NOK4 „lpis 
badań”I w szczególności należóW 

· dokonać oględzinI 
· dokonać sprawdzenia wómiarów I 
· dokonać sprawdzenia materiałówI 
· pprawdzenie poprawności doboru średnic żyłI 
· dokonać sprawdzenia montażu kabliI 
· sprawdzić uporządkowanie strefó robótK 

 

SKPK lcena wóników badań 

mrzedstawionó do odbioru zakres robót należó uznać za wókonaną zgodnie z wómaganiami normóI jeżeli 
sprawdzenia i pomiaró dałó dodatni wónikK tszóstkie materiałó bez atestu lub nie spełniające wómagań ustalonóch 
w odpowiednich punktach dokumentacji projektowej i specófikacji technicznej zostaną przez fnspektora kadzoru 
odrzuconeK tszóstkie elementó robótI które wókazują odstępstwa od dokumentacji projektowej i specófikacji 
technicznej powinnó bóć wómienione lub poprawione na koszt tókonawcó i ponownie zgłoszone do odbioruK 

 



TK lBjfAo olBÓT 

 lgólne wómagania dotóczące obmiaru robót podano w lgólnej ppecófikacji TechnicznejK lbmiaru robót 
dokonać należó w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustaleniaI wónikłe w czasie 
budowóI uzgodnione przez fnspektora kadzoruK 

 

UK laBfÓo olBÓT 

UKNK lgólne zasadó odbioru robót 

 lgólne wómagania dotóczące odbioru robót podano w ogólnej specófikacji technicznejK 

 

UKOK ldbiór robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu 

ldbiorowi robót zanikającóch i ulegającóch zakróciu podlegająW 
· wókopanie wókopu i ułożenie kabli ziemnóchI 
· wókonanie wókopu dla podbudowó słupowej i jej ustawienie w wókopieI 
· wókonanie przepustów kablowóchI 
· zabezpieczenie obcóch urządzeń uzbrojenia terenuI 
· wókonanie zasópki wókopuK 

 

UKPK aokumentacja odbiorowa 

 tókonawca zobowiązanó jest dostarczóć wamawiającemu następujące dokumentóW 
· dziennik budowó 
· aktualną powókonawczą dokumentację projektowąI 
· geodezójną dokumentację powókonawcząI 
· protokołó z dokonanóch pomiarówI 
· protokołó odbioru robót zanikającóchI 
· protokół odbioru robót przez tłaściciela sieciI 
· protokołó odbioru wókonanóch zbliżeń i skrzóżowań z obcą infrastrukturąI 
· atestóK 

 

9K mlapTAtA mŁATklŚCf 

wasadó płatności podano w ogólnej specófikacji technicznejK Cena powinna uwzględniać wszóstkie 
wómaganiaI czónności i badania konieczne do realizacji robót wómienionóch w punkcie NKNK 

 

NMK mowbmfpY wtfĄwAkb 

NMKNK rstawó i oozporządzenia 

NK rstawa z dnia MT lipca NVV4 rK – mrawo budowlaneK 
OK oozporządzenie jinistra fnfrastrukturó z dnia OS października OMMR rK w sprawie warunków technicznóchI 

jakim powinnó odpowiadać telekomunikacójne obiektó budowlane i ich usótuowanieK 
PK rstawa z dnia ONKMPKNVUR rK o drogach publicznóchK 

NMKOK kormó 

NK mkJBJMSMRMWNVVV „deotechnikaK oobotó ziemneK tómagania ogólneK”  
OK mkJBJNNNNPWNVVS „hruszówa mineralne do nawierzchni drogowóch; piasek” 
PK mkJTJVMPPRWNVVO H mkJTJVMPPRWNVVOLAzNWNVVU „Telekomunikacójne kable miejscowe z wiązkami 

czwórkowómiI pęczkoweI o izolacji polietólenowejI powłoce polietólenowej z zaporą przeciwwilgociowąI 
wópełnioneK lgólne wómagania i badaniaK” 

4K mkJlJTVPRPWNVVN „lpakowania transportowe drewnianeK Bębnó do kabli i przewodów” 
RK BkJTSLUVU4JMV „Telekomunikacójne linie napowietrzneK tómagania ogólne i badaniaK” 
SK wkJVSLTm pKAKJMM4 „Telekomunikacójne linie kabloweK wbliżenia i skrzóżowania z innómi urządzeniami 

uzbrojenia terenowegoK tómagania i badaniaK” 
TK wkJVSLTm pKAKJMON „Telekomunikacójna kanalizacja kablowaK rszczelki końców rurK tómagania i 



badania” 
UK wkJVVLTm pKAKJMOR „Telekomunikacójne linie kabloweK Taśmó ostrzegawczoJlokalizacójneK tómagania i 

badaniaK” 
VK wkJVSLTm pKAKJMOT „Telekomunikacójne sieci miejscoweK iinie kablowe o żyłach metalowóchK tómagania 

i badaniaK” 
NMK wkJVSLTm pKAKJMOU „Telekomunikacójne sieci miejscoweK Toró kablowe abonenckie i międzócentraloweK 

tómagania i badaniaK” 
NNK wkJVSLTm pKAKJMOV „Telekomunikacójne sieci miejscoweK Telekomunikacójne kable miejscowe o 

 izolacji i powłoce polietólenowejI wópełnioneK tómagania i badaniaK”  
 

NMKPK aokumentó branżowe 

NK „mrzepisó budowó i eksploatacji telekomunikacójnóch linii napowietrznóch” 
OK aTJVPLwaBŁJSV „mrzegląd i uzupełnienie instrukcji i wómagań dotóczącóch instalowania kabli 

nadziemnóch Enowó osprzętF” 


