SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo –
Technologicznego we Wrockach – I etap
Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego

1. Wstęp
1.1 Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przebudową sieci telefonicznej na terenie miejscowości Wrocki gmina Golub-Dobrzyń
działki nr 512, 160, 158/1, 170, 123/2, 90.
1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3.
1.3 Zakres robót objętych S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych, budowlano – montażowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmują wykonanie następującego zakresu robót :
- demontaż słupa i linii napowietrznej
- budowę kabla telefonicznego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 – 0,074km/0,74kmpar
- przewiert rurą RHDPE 110/6,3 – 24m
- budowę zabezpieczenia kabla telefonicznego RHDPE 110/6,3 - 2szt., 38m
1.4 Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów)
S.S.T. – szczegółowa specyfikacja techniczna
D.B. – dokumentacja budowlana
I.N. – inspektor nadzoru
NI – nadzór inwestorski

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Inwestor

–

Gmina

Golub

Dobrzyń,

Plac

Tysiąclecia

25,

87-400

Golub-Dobrzyń,

przekaże wybranemu wykonawcy teren budowy dla umożliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu
zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami.
Inwestor wyznaczy i przekaże wykonawcy miejsce składowania czasowego odkładu wykopów.
1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.
Dla celów przetargowych Inwestor udostępni wykonawcom D.B. zawierającą przedmiar robót oraz
przekaże szczegółową specyfikację techniczną.
Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
1.5.3. Zgodność robót z D.B.
Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem ich
akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez:
-

ustawienie barierek zabezpieczających

-

oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.

Na krańcach odcinków robót należy umieścić odpowiednie tablice informacyjne.
1.5.5. Ochrona środowiska
Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowiązany
jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia wg D.B.
z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie wejścia na teren
budowy.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa:
-

Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.718)

-

Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr

80 poz. 717)
-

Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z późniejszymi

zmianami
-

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu

ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814
-

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)
-

Rozporządzenie

M.G.PiB.

W

sprawie

rodzaju

i

zakresu

opracowań

geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r

w sprawie warunków i trybu

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 poz. 1131)
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 219 z dn. 26 października 2005 r. oraz z

obowiązującymi normami i przepisami.

2. Materiały podstawowe
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni
lun innym umownym warunkom.
2.2 Kabel telefoniczny
Kabel telefoniczny, który zastosowano do przebudowy to XzTKMXpw Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/
miejscowy /M/, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu
jednolitego /Xp/, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową /Xz/, wypełniony /w/
Na kablu stosować osłony złączowe, które powinny spełniać wymagania normy ZN-96/TP S.A.-031 ze
zwróceniem uwagi na następujące wymagania ogólne:
a) trwałość co najmniej 30-letnia w agresywnym środowisku ziemnym miejskim i przemysłowym,
oraz na otwartej przestrzeni w zakresie temperatur od –40 do +70°C,
b) łatwy montaż w trudnych warunkach zatłoczonych studni, w temperaturach poniżej zera, przy
dużej wilgotności i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczeniu żelem kablowym,
c) odporność na zgniatanie i przemieszczanie złączy w studni znacznymi siłami.

W związku z tymi wymogami należy stosować wyłącznie określone w normie ZN-96/TP S.A.-031
osłony złączowe termokurczliwe wzmocnione (II generacji).
2.2 Rury osłonowe
Celem zabezpieczenia kabli telefonicznych należy stosować rury polietylenowe wg ZN-96/TPSA-017,
układane bezpośrednio w ziemi wg ZN-96/TPSA-013. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i
funkcjonalności

rury osłonowe należy uszczelnić

w każdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021,

niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
2.3.1 Kabel telefoniczny
Kabel przechowywać i składować nawinięty na bębnie, luźne mogą pozostawać jedynie krótkie
odcinki. Elementy z tworzyw syntetycznych należy przy składowaniu chronić przed nasłonecznieniem,
podwyższoną temperaturą i działaniem sił mechanicznych.
2.3.2 Rury
Rury należy przechowywać w miejscu zadaszonym, zabezpieczającym je przed działaniem promieni
słonecznych i opadami atmosferycznymi. Elementy z tworzyw syntetycznych należy przy składowaniu
chronić przed nasłonecznieniem, podwyższoną temperaturą i działaniem sił mechanicznych.

3. Sprzęt i transport
3.1 Rodzaj sprzętu budowlanego odpowiadającego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- ubijak spalinowy
-

koparka

-

sprężarka powietrzna przewoźna lub butla ze sprężonym powietrzem do sprawdzenia szczelności

-

urządzenie do przebić poziomych

-

wciągarka ręczna

-

piła terczowa

3.2 Sprzęt transportowy:
-

samochód skrzyniowy

-

samochód dostawczy

-

przyczepa do przewozu kabli do 8t

-

żuraw samochodowy

4. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
4.1 Transport kabli
Transport kabli powinien być zgodny z PN-70/E-79100.

4.2 Transport rur
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu przy temperaturze nie niższej niż -10°C. Przy
załadunku i rozładunku w okresie obniżonych temperatur nie należy rzucać rurami i należy chronić je
przed uderzeniami. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób.
Należy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostały
uszkodzone mechanicznie.

5.Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Zakres robót objętych dokumentacją:
-

roboty przygotowawcze
-

roboty ziemne

-

roboty montażowe

-

roboty instalacyjne teletechniczne

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej oraz
właścicieli działek zajętych pod inwestycję.
Koszty nadzorów poszczególnych instytucji oraz koszty zajęcia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w całości Wykonawca robót.
Wykonawca robót zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami instytucji
uzgadniających, znajdującymi się w dokumentacji projektowej.
5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże I.N. Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie
i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę. Koszty
obsługi geodezyjnej pokrywa w całości przyszły Wykonawca robót.
5.3 Kable miejscowe
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych
równolegle do ciągów podziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane
bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny
być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie
rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub

przesianej ziemi. W celu umożliwienia lokalizacji kabli miejscowych należy ułożyć taśmę ostrzegawczo
– lokalizacyjną.
5.4 Dodatkowe koszty związane z wykonaniem inwestycji
Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu robót poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji z
istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą podziemną oraz koszt
nadzorów obcych.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie:
Kabel miejscowy
-

sprawdzenie odcinków fabrykacyjnych kabli – oględziny zewnętrzne w celu wykrycia
uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów

-

sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bębnach, zwracając uwagę na
ewentualne wygięcia kabla na zbyt małym promieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie o
niewłaściwym obchodzeniu się z kablem, przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne
jest wykonanie pomiarów takich jak przy odbiorze kabli od producenta

-

sprawdzenie montażu kabla i jego elementów przez oględziny

-

sprawdzenie prawidłowości doboru osłon złączy, muf i głowic

-

pomiary kontrolne kabli miejscowych (rezystancji torów i izolacji żył)
Rury osłonowe
-

-dokonać starannego przeglądu jakości i wykonania elementów składowych, przy czym należy

-

zwrócić uwagę na jakość montażu, sposób dopasowania elementów, sztywność konstrukcji,

-

uszczelnienia

-

sprawdzić ułożenie rur w ziemi

-

sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją oraz czytelność napisów i oznaczeń
rozpoznawczych i informacyjnych, jak również stan i estetykę wykonania elementów i części
składowych

-

odbudowa nawierzchni drogowej

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
-

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,5 m,

7. Wymagane dokumenty budowy:
-

dziennik budowy

-

księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych)

-

dokumenty laboratoryjne

-

pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły odbioru
robót częściowych, atesty wbudowanych materiałów

-

Przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót – wg przedmiarów D.B. W przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru częściowego i rozliczenia będą gotowe elementy
ustalone w harmonogramie - załączniku do umowy.

9. Odbiory robót
9.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami N.I., jeśli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

montaż kabla telefonicznego

9.3 Odbiór końcowy
-

po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
-

projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania robót
-

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

-

pozwolenie na budowę

-

dziennik budowy

-

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

-

protokóły wszystkich odbiorów częściowych w tym zagęszczenia zasypu

-

inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonana przez geodetę

-

protokoły pomiarów optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych

10. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiających
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, możliwie w pobliżu terenu budowy.
Wyposażenie zaplecza wynikające z projektowanych rozwiązań i przyjętej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):
-

miejsce składowania materiałów do wbudowania

-

stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy związane
1 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).
2 Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
3 Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
4 Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
5 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.).
6 Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556).
7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz.
1864 z późn. zm.).
8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z późn. zm.).
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
11 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z
2008 r. Nr 153, poz. 955).
13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
14 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). 6
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.).
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
17 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).
18 Rozporządzeni Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. – załącznik nr 2: Podstawowe
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.
PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
PN-80/C-89069

Tworzywa

termoplastycznych.

sztuczne.

Oznaczanie

wskaźnika

szybkości

płynięcia

tworzyw

PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.
PN-89/C-89211 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Oznaczanie zmian długości rur w
wyniku ogrzewania.
PN-90/E-04160/40 Metody badań. Sprawdzenie odporności polietylenu na korozję naprężeniową.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.
ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.
ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.
ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania
i badania.
ZN-10/TP

S.A.-037

Telekomunikacyjne

sieci

miejscowe.

Systemy

uziemiające

obiektów

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-11/TP S.A.-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.
ZN-13/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami.
Wymagania i badania.
ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.
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