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T-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna T-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, przy przebudowie odcinka sieci telefonicznej w związku z rozbudową odcinka 
drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543,00 do km 
17+101,00 oraz budowa mostu w km 16+675,00 i rozbudowa mostu w km 16+850,00 w m. 
Krasiejów wraz z infrastrukturą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne   
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i 
naleŜy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi. 
 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne  zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 
czerwca 1994 roku z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:  
1.4.1. Sieć abonencka  -  część sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do 

aparatów telefonicznych lub central abonenckich. 
1.4.2. Sieć instalacyjna  - część sieci abonenckiej obejmująca linie między głowicami, 

puszkami i skrzynkami kablowymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi.  
1.4.3. Telefoniczna sie ć kablowa miejscowa w układzie jednoczłonowym  - sieć 

abonencka składająca się z jednego zasadniczego członu obejmującego linie 
kablowe od centrali bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych 
rozdzielczych. 

1.4.4. Telefoniczna sie ć kablowa miejscowa w układzie dwuczłonowym  - sieć 
abonencka składająca się z dwóch zasadniczych członów: sieci magistralnej i sieci 
rozdzielczej. 

1.4.5. Kanał kablowy  - kanał w ścianie, stropie, podłodze na mostach lub w ziemi przykryty 
płytami zdejmowanymi zupełnie lub częściowo przeznaczony do układania kabli.. 

1.4.6. Tunel kablowy  - tunel przeznaczony lub przystosowany do układania w nim kabli i 
umoŜliwiający poruszenie się obsługi w jego wnętrzu. 

1.4.7. Szyb kablowy  - wydzielony, obudowany, pionowy szyb łączący co najmniej dwie 
kondygnacje budynku, przeznaczony do układania w nim kabli.  

1.4.8. Linia rozgraniczaj ąca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczająca tereny o róŜnym 
sposobie ich uŜytkowania. 

1.4.9. Telekomunikacyjna linia kablowa mi ędzymiastowa  - linia łącząca co najmniej dwie 
centrale międzymiastowe. 

1.4.10. Telekomunikacyjna linia kablowa wewn ątrzstrefowa  -  linia łącząca centralę 
okręgową z centralą międzymiastową. 

1.4.11. Odcinek wzmacniakowy  - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sąsiednimi stacjami 
wzmacniakowymi.  
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1.4.12. Długo ść trasowa linii kablowej lub jej odcinka  - długość przebiegu trasy linii bez 
uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

1.4.13. Długo ść elektryczna  - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 
falowania i zapasów kabla. 

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

1.4.15. Zespół pupinizacyjny  - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek 
pupinizacyjnych w obudowie. 

1.4.16. Pupinizacja  - wmontowanie w kabel dalekosięŜny cewek, których zadaniem jest 
zrównanie reaktancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla.  

1.4.17. Określenia dotycz ące kanalizacji kablowej  - wg BN-73/8984-05 i BN-85/8984-01.    
1.4.18. Określenia dotycz ące central, ł ączy, zestawów ł ączy  - wg KPT-86 oraz BN-

79/8984-28. 
1.4.19. Określenia dotycz ące kontroli ci śnieniowej  - wg BN-76/8984-26. 
1.4.20. Określenia dotycz ące korozji  - wg PN-90/E-05030/10. 
1.4.21. Pozostałe okre ślenia  - wg PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację punktów osnowy, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 

wykonawczą (techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami 
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami 
zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji przed 
rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
SST na własny koszt i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera. 
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W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz 
wykonania i utrzymania objazdu na ulicach do tego przewidzianych, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
W miejscach, gdzie prowadzone są roboty i istnieje moŜliwość kolizji z istniejącymi sieciami 
naleŜy wykonać przekopy kontrolne. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2./ Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnośne 
dokumenty i przedstawiał je na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
1.5.12. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
1.5.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby 
stan naprawionej własności był nie gorszy niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub 
zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia 
uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których połoŜenie było 
wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, dotyczących dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i InŜyniera. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do uŜytku, w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami InŜyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
InŜynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a takŜe we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję 
materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a./ część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi, 

− plan BIOZ; 
b./ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez InŜyniera, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upowaŜnione 
jednostki, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
InŜynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji oraz będzie mieć moŜliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze 
próbek itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie InŜyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać 
je na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
 
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych bada ń przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, InŜynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów niezaleŜnie od Wykonawcy. 
Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
InŜynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST i 
Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników własnych badań. 
 
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiaj ącego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez 
InŜyniera: 
1. przed rozpoczęciem robót: 
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
2. w trakcie robót: 
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych 
SST. 
W czasie trwania budowy próbki naleŜy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
-     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
 nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a./ pozwolenie na budowę, 
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d./ protokoły z odbioru robót 
e./ protokoły z narad i ustaleń, 
f./ korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie 
Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w technologii uzgodnionej z InŜynierem po pisemnym 
powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności InŜyniera i podlega jego akceptacji.  
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na 
samochodzie powinny być waŜone co najmniej raz dziennie. InŜynier ma prawo do losowego 
sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, Ŝe objętość 
materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to 
całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
odpowiednio zredukowana. 
KaŜdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego 
identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 
Za zgodą InŜyniera Wykonawca moŜe dokonywać waŜenia pojazdów w publicznych 
punktach waŜenia na urządzeniach wagowych posiadających waŜne świadectwa legalizacji. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Na polecenie InŜyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier. Odbiór częściowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia i 
utrzymania obiektu do odbioru ostatecznego. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
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Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: 
- przekazanie InŜynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez 
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót, 
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium 
Zamawiającego, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności InŜyniera. InŜynier 
wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium 
Zamawiającego InŜynier. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium 
Zamawiającego. 
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami 
InŜyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru i przekazania robót 

właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – mapę 

numeryczną sporządzoną wg warunków Zamawiającego, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
-    koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-     zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 
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T-01.01.01 - PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH Z IEMNYCH  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych i kanałowych 
w związku z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów od 
km 16+543,00 do km 17+101,00 oraz budowa mostu w km 16+675,00 i rozbudowa mostu w 
km 16+850,00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą. 
 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wybudowanie telekomunikacyjnych kabli ziemnych i kanałowych.  
W zakres robót wchodza: 
- wykopnanie i zasypanie rowu, 
- układanie kabli w rowach, 
- zaciąganie kabli do kanalizacji, 
- montaŜ kabli, 
- sprawdzenie prawidłowości zastosowanych materiałów i wykonania robót, 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały do budowy i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez 
Wykonawcę u wytwórców. KaŜdy materiał musi mieć atest lub aprobatę techniczną na 
zgodność z PN. 
 
2.2. Materiały budowlane 
 
2.2.1. Cement 
Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 
spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-
08 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. 
 
2.2.3. Woda 
Woda do betonu powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. 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 
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z 
normą PN-88/B-06250. 
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym 
nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być 
ustawione warstwami na wyrównanym podłoŜu, przy czym poszczególne odmiany naleŜy 
układać w oddzielnych stosach. 
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2.4. Materiały gotowe 
 
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW, PP, RHDPE) 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać 
normie PN-80/C-89203.  
Rury naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.  
 
2.4.2. Rury polietylenowe 
Do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych powinny być stosowane rury z 
polietylenu HDPE, o gęstości nie mniejszej niŜ 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia 
(MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017.  
Zaleca się stosowanie rur z warstwą poślizgową.  
Dopuszcza się stosowanie rur HDPE rowkowanych, rur z preinstalowaną linką ciągową lub 
kablem oraz rur presmarowanych. 
Do budowy rurociągów kablowych powinny być stosowane rury o wymiarach 40/3,7 mm. 
 
2.4.3.  Elementy studni kablowych 
Do budowy studni kablowych naleŜy stosować następujące ich części: 
− wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 
− ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 
− wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 
PowyŜsze elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 
 
2.4.4. Skrzynki kablowe 
Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN-
80/3231-25 i BN-80/3231-28. 
Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie naraŜone 
na uszkodzenia mechaniczne. 
 
2.4.5. Kable 
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice Ŝył ustala się w uzgodnieniu z 
Firmą telekomunikacyją odpowiednią dla danego terenu. 
Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w 
punkcie 10.1. ST. 
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 
określone są w normie PN-76/D-79353 i zaleŜą od średnicy kabla i jego powłoki. 
KaŜdy 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 cięŜar oraz producent. 
Stosuje się następujące typy kabli: 
1) Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową 
(XTKMXpw) wg PN-83/T-90331, (XTKMX) wg PN-83/T-90330.  

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne 
kable miejscowe w izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 
nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-
90331. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy i przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu, w zaleŜności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
− ubijak spalinowy, 
− Ŝurawik hydrauliczny, 
− spręŜarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
− wciągarka mechaniczna kabli, 
− wciągarka ręczna kabli, 
− spręŜarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
− megomierz, 
− mostek kablowy, 
− generator poziomu do 20 kHz, 
− miernik poziomu do 20 kHz, 
− przesłuchomierz, 
− Ŝuraw samochodowy 6 t, 
− miernik pojemności skutecznej, 
− zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 
− próbnik wytrzymałości izolacji, 
− miernik oporności pozornej, 
− spawarka do światłowodów, 
− reflektometr, 
− miernik mocy optycznej. 
 
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, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu, w zaleŜności od 
zakresu robót: 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− samochód dostawczy, 
− przyczepa dłuŜycowa, 
− przyczepa do przewozu kabli, 
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Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Stosowane typy kabli 
Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.5. SST. 
 
5.2. Układanie kabli w kanalizacji 
Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących 
postanowień: 
a) w pierwszej kolejności naleŜy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do 

jednego otworu nie wolno wciągać więcej niŜ: 
− 1 kabel, jeŜeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 
− 2 kable, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 
− 3 i więcej kabli, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu 

kanalizacji, 
b) w studniach kablowych kable powinny być ułoŜone na wspornikach kablowych, kable nie 

powinny się krzyŜować między sobą, promień wygięcia kabla XTKM od 12-krotnej jego 
średnicy. 

 
5.3. Układanie kabli w ziemi 
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułoŜone równolegle do osi drogi i równolegle do 
ciągów innych urządzeń podziemnych. 
Kabel ziemny powinien być ułoŜony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości 
na falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% 
długości trasowej. 
Głębokość ułoŜenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieŜy nie powinna być 
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyŜowania 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, a przy 
skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kaŜdej strony złącza lub skrzyni. 
 
5.4. 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 3 m w górę i 0,5 m w dół od 
powierzchni ziemi. Przy słupie powinien być ułoŜony zapas kabla. 
Wprowadzone na słup kable naleŜy zakończyć głowicami mocowanymi w skrzynkach 
kablowych 10x2 wg BN-80/3231-25 i 30 x 2 wg BN-85/3231-28. 
 
5.5. Monta Ŝ kabli 
Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montaŜu. 
 
5.6. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia  
 
5.6.1. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia kabli ziemnych z drogami 
Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, 
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z 
wymaganiami BN-73/8984-05. 
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5.6.2. SkrzyŜowania kabli ziemnych z ruroci ągami 
Przy skrzyŜowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułoŜony nad 
rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem, a kablem mniejsza jest od 
podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17, naleŜy stosować jako rurę ochronną stalową lub 
inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyŜowania 
od gabarytu rurociągu. 
 
5.6.3. SkrzyŜowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami  

elektroenergetycznymi 
SkrzyŜowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami 
kablowymi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125. 
 
5.6.4. Zbli Ŝenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudow ą linii 

elektroenergetycznych 
 
ZbliŜenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny 
być zgodne z PN-75/E-05100. 
 
5.6.5. Najmniejsze dopuszczalne odległo ści kabla ziemnego od innych urz ądzeń i 
obiektów 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane 
są w tablicy 5 normy BN-76/8984-17. 
 
5.6.6. SkrzyŜowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemn ych z drogami 
Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych 
przy skrzyŜowaniu z drogami powinna wynosić 5 m. 
 
5.7. Ochrona linii kablowych 
 
5.7.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodze ń mechanicznych 
Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych przykrywami 
kablowymi lub rurami ochronnymi w następujących przypadkach: 
a) przy zbliŜeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o 

odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliŜenia. 
 
5.7.2. Zabezpieczenie kabli od wyładowa ń atmosferycznych 
W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej naleŜy w 
skrzynkach kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 
 
5.8. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowy ch 
 
5.8.1. Wymagania ogólne 
Trwałą i wyraźną numerację naleŜy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach 
oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację naleŜy wykonać za pomocą szablonów 
wg BN-73/3238-08. 
 
5.8.2. Znakowanie kabli 
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą 
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
Oznaczenie połoŜenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych 
obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17. 
 
5.8.3. Dobór osłon zł ączowych i muf 
Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz 
dostosowane do typu kabla, średnic i liczby Ŝył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak równieŜ 
warunków środowiskowych. 
 



 22 

5.9. Układanie kabli w ziemi 
 
5.9.1. Wymagania ogólne 
Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą maszyn. Zastosowana technologia 
układania kabli w ziemi powinna zapewnić właściwe ułoŜenie kabli. 
Kable w ziemi powinny być układane bez napręŜeń z falowaniem 0,3% długości. 
Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla nie moŜe być mniejszy od: 
− 20-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli współosiowych, 
− 16-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z Ŝyłami z izolacją 

polistyrenowo-powietrzną, 
 
5.9.2. Głęboko ść układania kabli 
Głębokość ułoŜenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ułoŜonego na dnie 
rowu powinna wynosić: 
− 1 m - dla kabli z torami współosiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych i 

wyŜszych, 
− 0,8 m - dla pozostałych kabli symetrycznych. 
 
5.9.3. Zapasy kabli 
W czasie układania kabli naleŜy pozostawić następujące zapasy kabli: 
− w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; końcówki kabli dla wykonania złącza 

powinny zachodzić na siebie na długość 1,5 m, 
− przy złączach na kablach symetrycznych naleŜy przewidzieć zapasy po 0,3 m z kaŜdej 

strony złącza, 
− przy złączach na kablach współosiowych naleŜy przewidzieć zapasy po 0,5 m z kaŜdej 

strony złącza, 
 
5.9.4. Oznaczenie przebiegu kabla 
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłuŜnie i 
poprzecznie: 
− przebieg kabla, 
− połoŜenie złączy,  
Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych lub do 
słupków oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. NaleŜy stosować 
słupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17. 
 
5.10. Układanie kabli w kanalizacji kablowej 
 
5.10.1. Odcinki instalacyjne 
Odcinki instalacyjne kabli powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.10.2. Znakowanie kabli 
Kable w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-
13 zawierającymi numer kabla. 
 
5.10.3. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia 
 
5.10.3.1. Wymagania ogólne 
Przebieg linii kablowej powinien być wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi 
urządzeniami była jak najmniejsza. 
SkrzyŜowanie kabli z drogami powinno być pod kątem 90o z dopuszczalną odchyłką do 15o. 
 
5.10.3.2. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia z drogami 
Na skrzyŜowaniach z drogami kable powinny być ułoŜone w kanalizacji kablowej lub teŜ w 
rurach ochronnych stalowych, grubościennych z PCW ułoŜonych zgodnie z wymaganiami wg 
BN-73/8984-05. 
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Rury ochronne powinny być ułoŜone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5 
m poza krawędzie drogi. Przy kaŜdym końcu rury ochronnej powinien być ułoŜony zapas 
kabla o długości co najmniej 1 m. 
Rury ochronne powinny być układane na głębokości: 
− co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych, 
− co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych, 
− co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego. 
W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość 
kabla powinna wynosić co najmniej: 
− 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 
− 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeŜeli istnieje konieczność usytuowania kabla w 

koronie drogi, 
− 0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni. 
−  
5.10.3.3. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia z ruroci ągami 
Przy skrzyŜowaniu z rurociągami podziemnymi kable naleŜy układać nad rurociągami w 
rurach ochronnych. 
Długość rury powinna przekraczać o 1 m szerokość obrysu rurociągu z kaŜdej jego strony. 
BN-79/8976-78. 
Dopuszcza się równieŜ ułoŜenie kabla pod rurociągami, jeŜeli górna powierzchnia jego 
ułoŜenia jest na głębokości mniejszej niŜ 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien być 
ułoŜony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78. 
 
5.10.3.4. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia z kablami elektroenergetycznymi 
SkrzyŜowania i zbliŜenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi 
elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg PN-76/E-05125. 
 
5.10.3.5. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  i 
stacjami transformatorowymi 
 
SkrzyŜowania i zbliŜenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny być wykonane wg PN-75/E-
5100. 
 
5.11. Ochrona linii kablowych 
 
5.11.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicz nymi 
Kable ułoŜone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w następujących przypadkach: 
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza 

granicą, 
b) w miejscach ułoŜenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi 

miejscami, 
c) w miejscach połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 2 m do słupów linii 

telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takŜe od drzew na terenie leśnym. 
Kable ułoŜone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi 
przez: 
− ułoŜenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze Ŝółtym z napisem “Uwaga kabel” - w 

połowie głębokości ułoŜenia kabla, 
− ułoŜenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub Ŝelbetowych wg 

BN-72/3233-12 na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu. 
−  
5.11.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi 
Ochrona kabli ułoŜonych w ziemi przed wyładowaniami atmosferycznymi powinna być 
wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli 
dalekosięŜnych o powłokach metalowych. 
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5.11.3. Ochrona kabli przed korozj ą 
Kable telekomunikacyjne powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji 
elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-
77/E-05030/00 i 01. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami OST, SST i PZJ. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. 
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 
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 
− trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuŜ ciągów kanalizacji w 

miejscach studzien kablowych, 
− przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
− prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu droŜności rur, 

wykonania skrzyŜowań z obiektami, 
− prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy 

BN-85/8984-01. 
−  
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe 
Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na 
sprawdzeniu: 
− tras kablowych, 
− skrzyŜowań i zbliŜeń kabli doziemnych, 
− ochrony linii kablowych, 
− szczelności powłok, 
− zabezpieczenia kabli przed korozją. 
Wymagania dotyczące powyŜszych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-
17. 
Ponadto naleŜy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy 
BN-76/8984-17. 
 
6.4. Sprawdzenie zgodno ści trasy linii z dokumentacj ą projektow ą 
Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową polega na zmierzeniu w 
terenie domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary naleŜy wykonać za 
pomocą taśmy pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m. 
 
6.5. Sprawdzenie prawidłowo ści monta Ŝu słupów 
Sprawdzenie prawidłowości montaŜu słupów polega na: 
− sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złoŜonych na zgodność z pkt 

5.2 normy BN-76/8984-09 i dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie, 
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− sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odciągów na zgodność z pkt 5.5 i 5.6 ww. 
normy, 

− sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na 
zgodność z pkt 5.7 ww. normy, 

− sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej 
słupa w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niŜ 1 słupa przelotowego na 
5 km i jednego słupa złoŜonego na 2 km, 

− sprawdzeniu zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0,85. 
−  
6.6. Sprawdzenie prawidłowo ści monta Ŝu osprz ętu i przewodów 
Sprawdzenie montaŜu osprzętu polega na zbadaniu: 
a) zastosowania osprzętu na zgodność z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09, 
b) montaŜu osprzętu na zgodność z pkt 6.3 ww.  normy. 
PowyŜsze sprawdzenia powinny być wykonane na nie mniej niŜ 1 słupie na 1 km linii. 
Sprawdzenie prawidłowości montaŜu przewodów polega na zbadaniu: 
a) zastosowania właściwych drutów wiązałkowych oraz sposobu umocowania przewodów na 

zgodność z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09, 
b) regulacji przewodów na zgodność z pkt 6.6 ww. normy. 
PowyŜsze sprawdzenia powinny odbywać się w nie mniej niŜ jednym przęśle na 1 km linii. 
Ponadto montaŜ przewodów naleŜy sprawdzić pod względem zgodności z wymaganiami z 
pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09. 
Pomiary odległości przewodów od krzyŜowanych obiektów w pionie i w poziomie naleŜy 
wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych. 
 
6.7. Pomiary parametrów elektrycznych 
NaleŜy przeprowadzić następujące pomiary parametrów elektrycznych linii: 
a) rezystancji przewodów - wykonać prądem stałym metodą mostkową z dokładnością co 

najmniej 0,5%, 
b) róŜnicy rezystancji przewodów - prądem stałym o napięciu od 100 do 500 V, 
c) zakłóceń - psofometrem na oporniku 600 ohm, 
d) impedancji falowej toru - metodą mostkową z dokładnością ± 1% w całym paśmie 

wykorzystywanych częstotliwości, 
e) tłumienności skutecznej toru - metodą mostkową zapewniającą dokładność co najmniej 

2%, 
f) tłumienności przesłuchowej toru - metodą porównawczą z dokładnością pomiaru ± 0,1 

Np., 
g) rezystancji uziemień - dowolną metodą zapewniającą dokładność pomiarów ± 10%. 
Pomiary sprawdzające naleŜy przeprowadzić na zgodność z rozdz. 3 normy BN-76/8984-09 
 
6.8. Uwagi wynikaj ące z kontroli jako ści robót 
Przedstawioną do odbioru napowietrzną linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały 
dodatni wynik. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 
być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii 
naleŜy zdemontować dopiero po spełnieniu powyŜszych uwag. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla 
danego terenu urzędu telekomunikacyjnego. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr. 
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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 właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i 

teletransmisji. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy 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 zwi ązane 
 
10.1. Normy 
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
9. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian 

do układania bloków betonowych. 
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi 

o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i 
badania. 

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi 
o izolacji papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i 
opancerzone. 

12. 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. 

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne 
wymagania i badania. 

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
16. BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
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18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. 

20. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z 
automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i 
badania. 

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci 
miejskiej. Szablony do znakowania. 

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 

oznaczeniowo-pomiarowe. 
24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z 

wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. 
Ogólne wymagania i badania. 

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z 
wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o 
powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową. 

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z 
wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o 
powłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z materiałów 
termoplastycznych. 

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z 
wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. 
Ogólne wymagania i badania. 

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z 
wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o 
powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami ochronnymi z 
tworzyw termoplastycznych. 

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji 
papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji 
polietylenowo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce 
stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej, ekranowane o powłoce stalowej spawanej, 
falowanej i osłoną polietylenową. 

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami 
współosiowymi małowymiarowymi, o powłoce aluminiowej, 
nieopancerzone i opancerzone, z osłonami ochronnymi z 
tworzyw termoplastycznych. 

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami 
współosiowymi normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej, 
opancerzone, z osłonami polietylenowymi. 

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne rozdzielcze z 
wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o 
powłoce ołowianej. 

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o 
izolacji polietylenowej piankowej i  powłoce ołowianej. 

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne rozdzielcze z 
wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, 
ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną polietylenową. 

38. BN-88/8984-
17/03 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
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39. BN-79/8976-78-
78 

Pustak kablowy. 

40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
41. PN-77/E-

05030/00      i 01 
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 
wymagania i badania. Ochrona metalowych części 
podziemnych. 

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne 
wymagania i badania. 

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 

pokryw. 
45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki 

kablowe. 
47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i 

skrzynie zespołów pupinizacyjnych. 
49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli 

miejscowych. 
50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosięŜne symetryczne z 

wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o 
powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową. 

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o 
powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 

 
10.2. Inne dokumenty 
53. Instrukcja montaŜu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i 

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 
54. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
55. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

56. Normy zakładowe TPSA. 
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T-02.01.01 - PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH N ADZIEMNYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych w związku z 
rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 
16+543,00 do km 17+101,00 oraz budowa mostu w km 16+675,00 i rozbudowa mostu w km 
16+850,00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych nadziemnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych nadziemnych. 
 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Materiały do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez 
Wykonawcę u wytwórców. KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność 
jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe prefabrykowane 
Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna być wykonana ze słupów Ŝelbetowych wg  
BN-74/3231-24 [5] i strunobetonowych wg BN-70/9378-45 [4]. 
Słupy naleŜy przechowywać na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w stosach 
zzastosowaniem przekładek i podkładek, np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym niŜ 2,5 
x 5 cm. Długość przekładek i podkładek powinna być większa od szerokości stosu co 
najmniej o 10 cm. 
Słupy w warstwie naleŜy układać równolegle osiami symetrii do siebie, środnikami pionowo, 
zbieŜnościami w jednym kierunku. Warstwę słupów naleŜy układać na przemian 
zbieŜnościami. Maksymalna wysokość stosu na składowisku nie moŜe przekraczać 2 m. 

2.3. Słupy drewniane 
Obecnie nie buduje się linii telekomunikacyjnych na słupach drewnianych. Jeśli istniejąca 
linia wybudowana jest na słupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie 
przekracza 500 m, dopuszcza się stosowanie słupów drewnianych wg BN-97/9221-09 [27]. 
Słupy na składowiskach powinny być układane w stosy warstwami na krzyŜ lub równolegle  
z uŜyciem przekładek z okorowanego drewna. KaŜdy stos powinien być ułoŜony co najmniej 
30 cm od powierzchni ziemi. 

2.4. Elementy betonowe prefabrykowane 
Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 
[6],  
a słupy drewniane powinny być ustawiane w szczudłach Ŝelbetowych wg BN-77/3231-33 [8]. 
Elementy betonowe prefabrykowane naleŜy składować jak słupy wg opisu w punkcie 2.3. 
 
3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
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teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacy jnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
− Ŝuraw samochodowy, 
− piła mechaniczna, 
− samochód pomiarowy, 
− ubijak. 
 
4. transport 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania  
z następujących środków transportu: 
− samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłuŜycowej. 
PrzewoŜone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami 
odpowiednich norm podanych w punkcie 2. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Przy przebudowie i budowie dróg występujące napowietrzne linie telekomunikacyjne, które 
nie spełniają wymagań normy BN-76/8984-09 [1] podlegają przebudowie. 
Technologia przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
uŜytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne napowietrzne linie 
telekomunikacyjne naleŜy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 
− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak 

linia istniejąca, 
− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 
− zdemontować kolizyjny odcinek linii. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczeństwa i higieny 
pracy [41]. 
DemontaŜ kolizyjnych odcinków napowietrznych linii telekomunikacyjnych naleŜy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby demontowane 
elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaŜ. 
W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy linii bez ich 
demontaŜu, o ile uzyska na to zgodę InŜyniera. 
Wykopy powstałe po demontaŜu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
równy 0,85. 
Wykonawca przekaŜe nieodpłatnie uŜytkownikowi zdemontowane materiały. 
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5.2. Trasowanie linii  
Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdłuŜ drogi publicznej powinna odpowiadać 
warunkom podanym w Ustawie Rady Ministrów Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych [38]. 
Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1 i 2 są następujące: 
a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegające wzdłuŜ pasów drogowych poza 

obszarem zabudowanym powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w 
odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, 

b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrębie pasa 
drogowego lub w odległości mniejszej od 5 m od granicy pasa, naleŜy uzyskać zgodę na 
odstępstwo (ze strony zarządu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60, 

c) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny 
zalewowe, górskie i zalesione, przedmiotowe linie mogą być lokalizowane w 
następujących warunkach określonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]: 

− na terenach zalesionych - na skarpach nasypów drogowych (z wyjątkiem nasypów 
spełniających jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej 
moŜliwości - na krawędzi korony, 

− na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi. 
Na wytyczenie trasy, budowę i przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na 
odcinkach wejścia na teren pasa drogowego, przy zbliŜeniu do drogi oraz na skrzyŜowanie z 
drogą naleŜy uzyskać zezwolenie zarządu drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60. 
Do wytyczania trasy naleŜy stosować sprzęt geodezyjny taki jak: taśmy miernicze, łaty, 
tyczki, przyrządy optyczne. 
Wytyczone miejsca ustawienia słupów naleŜy oznaczyć za pomocą numerowanych palików 
drewnianych ∅ 6 cm i długości 80 cm. 
W czasie wytyczania naleŜy sporządzać protokół wytyczania linii, w którym naleŜy podać 
kolejno: 
− numer palika, 
− rozpiętość przęsła, 
− wysokość słupa, 
− rodzaj słupa, 
− wzmocnienia. 
Rozpiętość przęsła dla linii klasy I i II powinna wynosić 50 m z tolerancją ± 1 m. W trudnych 
terenach dopuszcza się tolerancję ± 5 m z tym, Ŝe tolerancja sumy długości dwóch 
sąsiednich przęseł nie powinna przekraczać ± 2%. 
Rozpiętość przęseł dla linii III klasy powinna wynosić 50 m w terenie zabudowanym lub 62,5 
m  
w terenie nie zabudowanym. 

5.3. Podbudowa linii 
Dobór rodzajów słupów (przelotowe czy złoŜone) powinien być dokonany w zaleŜności  
od obciąŜenia profilu słupa (sumy średnic przewodów), warunków terenowych i gruntowych,  
na podstawie: 
− wytycznych technicznych BS i PŁ 1965 r. [38], 
− wytycznych technicznych BS i PŁ 1967 r. [39]. 
W powyŜszych wytycznych podane są wymiary wykopów dla poszczególnych typów słupów. 
Głębokość zakopania słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych zaleŜy od ich długości i 
kategorii gruntu. Głębokości te podane są w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1]. 
Głębokość zakopania szczudeł dla słupów drewnianych wynosi: 
− 1,5 m przy szczudle typu 0, 
− 1,6 m przy szczudle typu A. 
Kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca: 
− montaŜ słupa na stanowisku, 
− wykonanie wykopu, 
− wstawienie słupa, 
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− zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20 cm, do uzyskania 
wskaźnika 0,85, 

− rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
Podziemne części słupów Ŝelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny 
być  
po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36]. 
MontaŜ podpór i odciągów oraz głębokość ich zakopania opisane są w punktach 5.5 i 5.6 
normy BN-76/8984-09 [1]. 
Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22]. 

5.4. Monta Ŝ osprz ętu 
  
Haki do słupów prefabrykowanych naleŜy wkręcić do otworów przewidzianych do tego celu. 
Do słupów drewnianych haki naleŜy wkręcać do specjalnie wierconych otworów za pomocą 
świdra. 
Odległość od wierzchołka słupa do osi części nagwintowanej haka w linii pionowej powinno 
wynosić od 15 do 20 cm, a odległość między hakami po tej samej stronie słupa - 40 cm z 
tolerancją +2 cm. Wiercony otwór powinien być prostopadły do osi słupa.  
Poprzeczniki powinny być mocowane poziomo w sposób uniemoŜliwiający przechylanie się  
i znajdować się z jednej strony słupa. 
Poprzeczniki powinny być umieszczone z takiej strony słupa, aby przy naciąganiu 
przewodów były dociskane do słupa, a nie odrywane. 
Odległość w linii pionowej od wierzchołka słupa do pierwszego poprzecznika powinna 
wynosić  
od 15 do 20 cm, a odległość między poprzecznikami 50 cm z tolerancją +2,0 cm. 
Osprzęt dostarczony przez wytwórcę powinien być w czasie produkcji zabezpieczony przed 
wpływami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. 

5.5. Monta Ŝ przewodów 
Przewody powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchyłki 
zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać +3 cm. 
Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby przy największym zwisie 
normalnym odległość pionowa najniŜej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niŜ: 
− 5 m od powierzchni drogi przy skrzyŜowaniu z drogami publicznymi kołowymi, 
− 4 m od powierzchni wjazdów do posesji, 
− 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuŜ dróg kołowych w okręgach gęsto 

zaludnionych w miejscach niedostępnych dla pojazdów. 
Podane powyŜej odległości określone są w normie BN-76/8984-09 [1], jednakŜe zaleca się, 
aby minimalne odległości pionowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej 
powinny być kaŜdorazowo ustalane na podstawie warunków podanych przez zarząd drogi, w 
których uwzględniona będzie trasa pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze. 
Na skrzyŜowaniu z drogami publicznymi przewody powinny być zawieszone z obostrzeniem. 
Obostrzenie powinno być wykonane w następujący sposób: 
a) przez zawieszanie przelotowe górne wzmocnione, 
b) przez wiązanie przelotowe boczne wzmocnione, 
c) przez wiązanie końcowe przejściowe. 
Wiązania naleŜy wykonywać wg BN-74/8984-02 [32]. Jeśli przewody napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej zbliŜają się do przewodów linii elektroenergetycznej, to odległość 
pozioma między nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna być większa od największej 
obliczonej, zgodnie  
z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odległości między przewodami kaŜdej z tych linii: 
a) o 0,5 m, lecz nie mniejsza niŜ 1,2 m, gdy zbliŜająca się linia elektroenergetyczna jest linią  

o napięciu poniŜej 1 kV, 
b) o 1 m, lecz nie mniejsza niŜ 2,5 m, gdy zbliŜająca się linia elektroenergetyczna jest linią  

o napięciu powyŜej 1 kV. 
Jeśli warunki te nie są spełnione, zbliŜenie naleŜy traktować jak skrzyŜowanie. 
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Przy zbliŜeniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków, powinny być zachowane 
następujące odległości: 
a) od kaŜdej trudno dostępnej części budynku - co najmniej 1 m, 
b) od kaŜdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub tarasu,  

z wyjątkiem dachu nie słuŜącego za taras - co najmniej 2,25 m, 
c) od krawędzi dachu nie słuŜącego za taras, jeśli przewód na odcinku zbliŜenia jest na 

poziomie wyŜszym od tej krawędzi - co najmniej 1 m. 
SkrzyŜowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych między sobą powinny być wykonane 
pod kątem zbliŜonym do 90o, z dopuszczalną odchyłką do 45o. Odległości pionowe między 
przewodami dolnym i górnym powinny wynosić co najmniej 0,6 m. 
Na skrzyŜowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linią elektroenergetyczną, 
przewody linii telekomunikacyjnej powinny być zawieszone pod przewodami linii 
elektroenergetycznej. Przęsło linii elektroenergetycznej powinno być obostrzone wg PN-
67/E-5100 [33], a odległość pionowa między dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a 
górnym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosić: 
a) 1,0 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu poniŜej 1 kV, 
b) 2,1 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu powyŜej 1 kV. 
SkrzyŜowanie linii powinno być wykonane pod kątem zbliŜonym do 90o z odchyłką do 30o. 
SkrzyŜowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogą powinno być wykonane pod 
kątem zbliŜonym do 90o z odchyłką do 45o. 

5.6. Wykonanie ochrony odgromowej 
Słupy odgromowe, naroŜne, rozgałęźne, badaniowe, kablowe oraz słupy przęsła 
skrzyŜowania  
z liniami elektroenergetycznymi powyŜej 1 kV i drogami publicznymi oraz słupy, na których  
są zainstalowane odgromniki, powinny mieć piorunochrony. 
Piorunochrony powinny być wykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23]. 
Rezystancja uziemień piorunochronów nie moŜe przekraczać wartości podanej w tablicy 3 
normy BN-76/8984-09 [1]. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Zasady wykonania kontroli robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonanych robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami ST i PZJ. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera 

6.2. Sprawdzenie zgodno ści trasy linii z dokumentacj ą projektow ą 
Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową polega na zmierzeniu w 
terenie domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary naleŜy wykonać za 
pomocą taśmy pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowo ści monta Ŝu słupów 
Sprawdzenie prawidłowości montaŜu słupów polega na: 
− sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złoŜonych na zgodność z pkt 

5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie, 
− sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odciągów na zgodność z pkt 5.5 i 5.6 ww. 

normy, 
− sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na 

zgodność z pkt 5.7 ww. normy, 
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− sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej 
słupa w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niŜ 1 słupa przelotowego na 
5 km i jednego słupa złoŜonego na 2 km, 

− sprawdzeniu zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0,85. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowo ści monta Ŝu osprz ętu i przewodów 
Sprawdzenie montaŜu osprzętu polega na zbadaniu: 
c) zastosowania osprzętu na zgodność z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1], 
d) montaŜu osprzętu na zgodność z pkt 6.3 ww.  normy. 
PowyŜsze sprawdzenia powinny być wykonane na nie mniej niŜ 1 słupie na 1 km linii. 
Sprawdzenie prawidłowości montaŜu przewodów polega na zbadaniu: 
c) zastosowania właściwych drutów wiązałkowych oraz sposobu umocowania przewodów na 

zgodność z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09 [1], 
d) regulacji przewodów na zgodność z pkt 6.6 ww. normy. 
PowyŜsze sprawdzenia powinny odbywać się w nie mniej niŜ jednym przęśle na 1 km linii. 
Ponadto montaŜ przewodów naleŜy sprawdzić pod względem zgodności z wymaganiami z 
pkt 6.4  
i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09 [1]. 
Pomiary odległości przewodów od krzyŜowanych obiektów w pionie i w poziomie naleŜy 
wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych. 

6.5. Pomiary parametrów elektrycznych 
NaleŜy przeprowadzić następujące pomiary parametrów elektrycznych linii: 
h) rezystancji przewodów - wykonać prądem stałym metodą mostkową z dokładnością co 

najmniej 0,5%, 
i) róŜnicy rezystancji przewodów - prądem stałym o napięciu od 100 do 500 V, 
j) zakłóceń - psofometrem na oporniku 600 ohm, 
k) impedancji falowej toru - metodą mostkową z dokładnością ± 1% w całym paśmie 

wykorzystywanych częstotliwości, 
l) tłumienności skutecznej toru - metodą mostkową zapewniającą dokładność co najmniej 

2%, 
m) tłumienności przesłuchowej toru - metodą porównawczą z dokładnością pomiaru ± 0,1 

Np., 
n) rezystancji uziemień - dowolną metodą zapewniającą dokładność pomiarów ± 10%. 
Pomiary sprawdzające naleŜy przeprowadzić na zgodność z rozdz. 3 normy BN-76/8984-09 
[1]. 

6.6. Uwagi wynikaj ące z kontroli jako ści robót 
Przedstawioną do odbioru napowietrzną linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały 
dodatni wynik. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 
być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii 
naleŜy zdemontować dopiero po spełnieniu powyŜszych uwag. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla 
danego terenu urzędu telekomunikacyjnego. 
 
7. obmiar robót 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
Jednostką obmiarową napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km. 
 
8. odbiór robót 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
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− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły pomiarów elektrycznych, 
− protokóły odbioru robót zanikających podpisany przez InŜyniera, 
− ocenę robót wydaną przez urząd telekomunikacyjny. 
 
9. podstawa płatno ści 
Płatność za realizację naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót na podstawie atestów producentów, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie elementów przebudowywanej napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 
− wykonanie robót montaŜowych i pomiarów oraz połączenia, 
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
− transport zdemontowanych materiałów, 
− konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym. 
 
10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i 

badania. 
2. BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciągi 

przewodów gołych. 
3. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia 

zabezpieczające. Ogólne wymagania. 
4. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe. 
5. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy Ŝelbetowe. 
6. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki 

ustojowe Ŝelbetowe. 
7. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych. 
8. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła Ŝelbetowe. 
9. BN-76/3231-31 Obejmy do szczudła Ŝelbetowego. 

10. BN-74/3231-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach Ŝelbetowych. 
Poprzeczki stalowe do montaŜu słupów             A-owych. 

11. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach 
strunobetonowych. Nakładki do montaŜu słupów bliźniaczych. 

12. BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS. 
13. BN-78/3231-09 Wsporniki do podór słupowych Ŝelbetowych. 
14. BN-72/3231-10 Łączniki stalowe do słupów A-owych prefabrykowanych. 
15. BN-75/3231-11 Obłąki do poprzeczników. 
16. BN-75/3231-13 Trzony do izolatorów teletechnicznych. 
17. BN-75/3231-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatorów. 
18. BN-73/3231-23 Izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe. 
19. BN-74/3231-26 Widlice do izolatorów teletechnicznych. 
20. BN-84/3231-29 Izolatory porcelanowe jednoszyjkowe. 
21. BN-76/3231-30 Izolator porcelanowy trójszyjkowy. 
22. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci 

miejscowe. Szablony do znakowania. 
23. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. 
24. BN-65/9378-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe 

dwupasowe. 
25. BN-73/8934-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Złącza przewodów 

gołych. Ogólne wymagania. 
26. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Złącza przewodów 
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gołych. Ogólne wymagania i badania. 
27. BN-77/9221-09 Słupy drewniane. 
28. PN-59/T-00001 Telekomunikacyjne przewody stalowe ocynkowane. 
29. PN-55/T-90000 Telekomunikacyjne przewody brązowe gołe. 
30. BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukcji 

wsporczych. 
31. BN-67/8984-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. KrzyŜowanie torów 

telefonii akustycznej i nośnej. Wymagania techniczne. 
32. BN-74/8984-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wiązania przewodów 

gołych. Wymagania techniczne. 
33. PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
34. PN-59/T-92061 Teletechniczne druty stalowe. 
35. PN-59/T-92062 Teletechniczne druty brązowe. 
36. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, 

szybkoschnący, czarny. 

10.2. Inne dokumenty 
37. Katalog SWW 1121 - Przewody gołe. 
38. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
39. Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej  

ze słupów strunobetonowych prefabrykowanych. Wyd. BSiPŁ 1965 r. 
40. Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej  

ze słupów drewnianych w szczudłach Ŝelbetowych. Wyd. BSiPŁ 1967 r. 
41. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych  
i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

42.  Normy zakładowe TPSA. 
 


