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I OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja położona jest na ulicy Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów w m. st.
Warszawa.
1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci
telekomunikacyjnej w związku z budową drogi gminnej - ul. Kołodziejskiej

w Dzielnicy

Rembertów m.st. Warszawy wg procedury ZRID.
1.3

Podstawa opracowania
•

Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta z Miastem
Stołecznym Warszawa - Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy a firmą: RAWAY, , w
wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia.

• Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych:
- Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nr

22741/TTISILU/P/2019 z dnia 24.05. 2019r.
- Umowa z Inwestorem
- Mapa zasadnicza w skali 1:500.
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Dokumentacja geotechniczna
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r.
Nr 19 poz. 115 z późn. zm.),
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• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
• ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839),
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 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.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1118),
• rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650),
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),
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• rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
• rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181).
• Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie
• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz
urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich zbliżenia lub skrzyżowania;
• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i
warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych,
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, miejscowościach także ustalania
warunków, jakim te linie powinny odpowiadać;
• Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych
linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi), sieci miejscowych w
zakresie projektowania, budowy i odbiorów. – ZN 96/TP S.A.
• Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń
telekomunikacyjnych;
Normy techniczne PN oraz normy zakładowe TPS.A, a w szczególności:
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-88/B-06250 Beton zwykły
• 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
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• PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,
pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania
• BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne
• BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania
• BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.
• BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i badania
• BN-80/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające.
Ogólne wymagania
• BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe
• BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
żelbetowe
• BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych
• BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe
• BN-76/3231-31 Obejmy do szczudła żelbetowego
• ZN-OPL-001/93

Telekomunikacyjne

sieci

miejscowe.

Kablowe

linie

dalekosiężne.

Linie

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-OPL-002/96

Telekomunikacyjne

linie

kablowe

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-005-1/14

Optotelekomunikacyjne

linie

kablowe.

Część

1:

Włókna

światłowodowe. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe.
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i
badania.
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• ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna

kanalizacja

kablowa.

Kanalizacja

wtórna.

Wymagania i badania.
• ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna

kanalizacja

kablowa.

Elementy

kanalizacji.

Wymagania i badania.
• ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowopomiarowe. Wymagania i badania. (wycofana)
• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.
Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne

sieci

miejscowe.

Kable

telekomunikacyjne

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe,
kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć
przyłączeniowa. Wymagania i badania.
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• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-037/10

Telekomunikacyjne

sieci

miejscowe.

Systemy

uziemiające

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-039/97

Zakładowy

Katalog

Nakładów

Rzeczowych.

Linie

optotelekomunikacyjne.
• ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01).
• ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.
• ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów
jednomodowych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające
do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF).
Wymagania i badania.
• ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-049/14

Linie

optotelekomunikacyjne.

Światłowodowe

cyrkulatory

do

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
• ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
• PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące
normy i przepisy branżowe. Nazwy i określenia.
• PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
o

Materiały pomocnicze:

• Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie drogowym.
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2.ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Ul. Kołodziejska jest drogą gminną. Na obszarze budowy znajduje się sieć telekomunikacyjna
Orange Polska zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Kołodziejskiej i Chełmżyńskiej w
Dzielnicy Rembertów, kolidująca z budową w/w drogi. Sieć przeznaczona do przebudowy
składa się z telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz napowietrznej linii słupowej.
2.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Właścicielem części terenu jest prezydent m. st. Warszawa oraz Zarząd Dróg
Miejskich , pozostałe działki to działki prywatne które zostaną przejęte na rzecz Prezydenta
m. st. Warszawa.
2.2 Istniejące uzbrojenie terenu
W pasie drogowym i otoczeniu projektowanego odcinka drogi gminnej występuje następujące
uzbrojenie terenu:
- wodociąg,
- gazociąg,
- sieć teletechniczna,
- sieć energetyczna,
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Orange Polska
Trasę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej przeznaczonej do przebudowy przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
Na skrzyżowaniu ulic Kołodziejskiej i Chełmżyńskiej należy zdemontować istniejącą studnię
Orange (ST3) kolidującą z nowym układem drogowym. Studnię należy zdemontować bez
rozłączania kabli a istniejące rury kanalizacji kablowej należy połączyć ze sobą stosując rury
dwudzielne grubościenne. Dodatkowo na istniejącym ciągu kanalizacji należy wybudować
nową studnię kablową (ST1) zlokalizowaną poza nową jezdnia.
Od studni (ST1), wzdłuż ulicy Kołodziejskiej należy wybudować odcinek nowej kanalizacji
kablowej, stosując rurę typu DVK 110.
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Studnię kablową nr ST1 typu SK-2 należy wybudować jako studnię dwuelementową z
ramą i pokrywą typu ciężkiego z wietrznikiem, wyposażoną w układ zasuwowo-ryglowy
blokowany zamkiem systemowym oraz przystosowaną do montażu czujników systemu
elektronicznego monitorowania elementów sieci.
Studnię kablową nr ST2 typu SKR-1 należy wybudować jako studnię dwuelementową z
ramą i pokrywą typu lekkiego z wietrznikiem, wyposażoną w układ zasuwowo-ryglowy
blokowany zamkiem systemowym oraz przystosowaną do montażu czujników systemu
elektronicznego monitorowania elementów sieci.
Projektowaną kanalizację kablową należy układać w wykopie otwartym na głębokości min.
0,6m pod chodnikiem, oraz min. 1,0m pod jezdną i zjazdami na posesje. Przed ułożeniem rur
kanalizacji dno wykopu należy wyrównać i ukształtować ze spadkiem 0,1 – 0,3 % w kierunku
jednej ze studni na danym odcinku kanalizacji. Dno wykopu w miejscach po kamieniach,
grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane i ubite. Rury budowanej kanalizacji zasypać
20 cm warstwą piasku lub przesianej ziemi (bez kamieni), lekko ubijając. Następnie wykop
zasypywać kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Wprowadzone do
studni rury kanalizacji powinny tworzyć jedną płaszczyznę, bez wystających końców rur. Pod
jezdnią kanalziację dodatkowo zabezpieczyć ławą betonową. W tym celu kanalizację należy
oszalować a następnie zalać betonem klasy C 12/15. Następnie wykop zasypywać kolejnymi
warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie.
Posadowienie studni kablowych dostosować do planowanej terenu.
Odcinki pomiędzy studniami kablową a słupami należy wykonać z rur HDPE 40/3,7.
Rury układać na głębokości min. 0,6m. Końce rur ochronnych należy uszczelnić. W połowie
głębokości układania rur, na całej trasie, należy umieścić taśmę ostrzegawczą z napisem
UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.
Przy budowie kanalizacji kablowej w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy
zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonywać
ręcznie pod nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W przypadku braku pewności co do
przebiegu istniejącego uzbrojenia należy je zlokalizować wykopami kontrolnymi.

3.3 Przebudowa linii napowietrznej
Trasy kabli telekomunikacyjnych napowietrznych wraz z podbudową słupową
przeznaczonych do przebudowy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
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Podbudowę słupową należy wykonać ze słupów żelbetowych o wysokości 7m wzmocnionych
belkami ustojowymi. Słupy kablowe projektuje się jako słupy pojedyncze(SŁ1, SŁ3, SŁ4) i
bliźniaczy (SŁ2) . Do budowy linii napowietrznej należy stosować kable telekomunikacyjne
samonośne (z linką nośną) przystosowane do montażu na słupach.
Na słupie kablowym oraz na słupach, na których będą montowane puszki kablowe, należy
zamontować uziemienie (o rezystancji nie większej niż 10 omów) dla podłączenia osprzętu
słupowego. Do uziemienia należy podłączyć też wszystkie końce linek nośnych w kablach.
Wykonane uziemienie musi spełniać wymagania określone w normie ZN-OPL-037/10.
Przebudowę kabli abonenckich wykonać bez przerw w łączności z zachowaniem
ciągłości ruchu, bądź z minimalną przerwą. Na słupach w miejscach połączeń z istniejącymi
kablami oraz w miejscu odgałęzień do abonentów projektuje się puszki kablowe hermetyczne.
Istniejące instalacje, których długość do projektowanych słupów uległa zmniejszeniu należy
przewiesić wykorzystując istniejący kabel.

3.4 Demontaż istniejącej sieci napowietrznej
Kolidujące elementy sieci napowietrznej (słupy, kable napowietrzne) po wybudowaniu
nowych odcinków, należy zdemontować. Zdemontowane materiały należy przekazać
właścicielom sieci. Dopuszcza się zutylizowanie zdemontowanych materiałów po uzyskaniu
zgody właścicieli.
3.5 Pomiary końcowe
Po zakończeniu przebudowy należy wykonać pomiary prądem stałym i przemiennym oraz
pomiary skuteczności uziemienia zgodne z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-029. Wyniki
pomiarów należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.
Z uwagi na to, iż długości kabli po przebudowie ulegną niewielkim zmianom, rezygnuje się z
wyliczenia parametrów elektrycznych.
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4. ZESTAWIENIA
ZESTAWIENIE KABLI
L.p.

OPIS

TYP

NUMER

1
2
3
4
5
6
7
8

Kabel rozdzielczy
Kabel rozdzielczy
Kabel rozdzielczy
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Kabel abonencki

XzTKMXpwn 50x4x0,5
XzTKMXpwn 10x4x0,5
XzTKMXpwn 5x4x0,5
XzTKMXpwn 9x2x0,5
XzTKMXpwn 7x2x0,5
XzTKMXpwn 5x2x0,5
XzTKMXpwn 3x2x0,5
XzTKMXpwn 2x2x0,5


DŁ.
TRAS.
(m)
372,0
93,0
282,0
50,0
55,0
40,0
98,0
50,0
1040,0

DŁ.
INSTAL.
(m)
400,0
100,0
330,0
55,0
60,0
43,0
105,0
55,0
1148,0

ZESTAWIENIE SŁUPÓW
Nr
słupa
SŁ1
SŁ2
SŁ3
SŁ4
SŁ5
SŁ6
SŁ7

TYP
SŻT-7
2xSŻT-7
SŻT-7
SŻT-7
SŻT-7
SŻT-7
SŻT-7

PROJEKTOWANY/
ISTNIEJĄCY
projektowany
projektowany
projektowany
projektowany
do demontażu
do demontażu
do demontażu

UWAGI

bliźniaczy

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ORANGE
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OPIS
Studnia kablowa
Rura
Rura
Kabel rozdzielczy
Kabel rozdzielczy
Kabel rozdzielczy
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Kabel abonencki
Rura dwudzielna
Słup pojedynczy 7m
Słup bliźniaczy 2x7m
Belka ustojowa do słupa betonowego
Uziom (słupy kablowe)
Skrzynka słupowa
Puszka hermetyczna

SKR-1
HDPE 40/3,7
RHDPEp 110/6,3
XzTKMXpwn 50x4x0,5
XzTKMXpwn 10x4x0,5
XzTKMXpwn 5x4x0,5
XzTKMXpwn 9x2x0,6
XzTKMXpwn 7x2x0,6
XzTKMXpwn 5x2x0,6
XzTKMXpwn 3x2x0,6
XzTKMXpwn 1x2x0,6
DVK 120 Arot

ILOŚĆ
2,0
10,0
30,0
400,0
100,0
330,0
55,0
60,0
43,0
105,0
55,0
9,0
3,0
1,0
6,0
4,0
1,0
4,0

JEDNOSTKA
szt.
m
m
M
M
m
m
m
m
m
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

UWAGA! Zastosowanie materiałów należy wcześniej uzgodnić z przedstawicielem Orange Polska
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5. UWAGI KOŃCOWE
•

W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, należy
zawiadomić nadzór autorski.

•

Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta.

•

Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarządcami sieci uzbrojenia terenu,

•

Prace w pobliżu gazociągu prowadzić pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul. Równoległa 4a,
Warszawa

•

W przypadku prowadzenia prac w miejscach kolidujących z drzewami lub krzewami
należy zachować szczególną ostrożność a w przypadku uzasadnionej ich wycinku należy
uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego organu. W przypadku prowadzenia prac w
obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów prace należy prowadzić ręcznie bez
uszkadzania korzeni.

•

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć wszystkie
urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy
prowadzeniu robót

•

Przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić czy zostały wykonane i wyregulowane
wszystkie sieci i urządzenia infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.

•

Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających
zakryciu

•

Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy

•

Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarządcami sieci uzbrojenia terenu.

•

Wykonawca powinien utrzymać ruch publiczny oraz utrzymać istniejące obiekty na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.

•

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć wszystkie
urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy
prowadzeniu robót

•

Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających
zakryciu
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•

Wszystkie materiały użyte do wykonania drogi powinny posiadać świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania
jakościowe.

•

Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania
się z treścią wszystkich uzgodnień.

•

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

•

W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy
BHP.

•

Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub
zdrowia.

•

Wszystkie materiały użyte do przebudowy sieci Orange muszą znajdować się na liście
materiałowej zatwierdzonej przez Orange Polska S.A.

•

Po przebudowie należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać do:
Orange Polska S.A. Dostarczane i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

•

Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale
przedstawicieli służb eksploatacyjnych Orange Polska i Inwestora.

•

Przed przystąpieniem do prac przy linii telekomunikacyjnej Orange Polska zgłosić ten
fakt do Centrum Nadzoru Sieci Orange Polska.

•

Prace należy prowadzić bezwzględnie stosując się do warunków przebudowy nr
22741/TTISILU/P/2019 z dnia 24.05. 2019r. Prace należy prowadzić ze szczególną
ostrożnością z uwagi na obecność czynnych kabli telekomunikacyjnych.

•

Teren po zakończeniu prac należy uprzątnąć.
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6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
OŚWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy branża TELEKOMUNIKACJA będący częścią zamierzenia
budowlanego pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy”
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2019 poz.
1186).
Funkcja :Projektant
PROJEKTANT
mgr inż.k
upr. budowlane:
telekomunikacja

Data podpis

Funkcja :Sprawdzający
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.
upr. budowlane:
telekomunikacja

Data podpis
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8. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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9.RYSUNKI
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-26,0-

OZNACZENIA:

-16,0-

proj. słup betonowy
pojedynczy nr SŁ 4

istniejąca studnia kablowa Orange

proj. studnia kablowa
nr ST1 typ SK-2

proj. studnia kablowa
nr ST2 typ SKR-1

istniejąca kanalizacja kablowa Orange
projektowana studnia kablowa Orange

-8,0-

proj. słup betonowy
bliżniaczy nr SŁ 2
proj. słup betonowy
pojedynczy nr SŁ 3

-2,0-

istn. słup
do demontażu
nr SŁ 6

projektowana kanalizacja Orange
istniejąca kanalizacja kablowa Orange do demontażu

istn. studnia kablowa
nr ST3 do demontażu

-43,0-

-30,0,0-

-14,0-

projektowany słup telekomunikacyujny Orange

istn. słup
do demontażu
nr SŁ 5

istniejący słup telekomunikacyujny Orange do demontażu
projektowany kabel telekomunikacyjny napowietrzny

- 19

, 0-

-1 4

istniejący słup telekomunikacyujny Orange

proj. słup betonowy
pojedynczy nr SŁ 1

,
-8

do demontażu

0-27,0-

istn. słup
do demontażu
nr SŁ 7

-32,0-

istniejący kabel telekomunikacyjny napowietrzny

Prezydent m.st. Warszawy
Dzielnica Rembertówl. ul.Gen.
Antoniego Chruściela
04-401 Warszawa
RAWAY
4

Budowa drogi gminnej - ul. Kołodziejskiej
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

XzTKMXpw 5x4x0,5/LC1E-020
istniejący
XzTKMXpw 5x4x0,5/LC1E-021
istniejący
XzTKMXpw 10x4x0,5/LC1E-022-23
istniejący

Istn. stud.OPL

OZNACZENIA
istniejąca studnia kablowa Orange
istniejąca kanalizacja kablowa Orange

XzTKMXpw 5x4x0,5/87
istniejący

XzTKMXpwn 3x2x0,5
47,0m

projektowana studnia kablowa Orange
projektowana kanalizacja Orange

28,0

96,0m
100,0m

XzTKMXpw 5x4x0,5/LC1E-088b
110,0m

istniejąca studnia kablowa Orange do demontażu
istniejąca kanalizacja kablowa Orange do demontażu
istniejący słup telekomunikacyjny Orange

SŁ2
2xSŻT 7

SŁ4
SŻT 7

XzTKMXpwn 9x2x0,5
50,0m

XzTKMXpwn 7x2x0,5
60,0m

SŁ3
2xSŻT 7 Proj. stud. OPL nr ST2

projektowany słup telekomunikacyjny Orange
istniejący słup telekomunikacyjny Orange do demontażu
2,

LC1E/88A

0m

istniejący kabel kanałowy Orange

LC1E/24

typ SKR-1

istniejący kabel kanałowy Orange do demontażu

SŁ6
SŻT 7

30,0m

projektowany kabel kanałowy Orange
istniejący kabel napowietrzy Orange
istniejący kabel napowietrzy Orange do demontażu

47,0

projektowany kabel telekomunikacyjny napowietrzny

SŁ7
SŻT 7

Proj. stud. OPL nr ST1
typ SKR-1

istniejące złącze rozgłęźne do demontażu

XzTKMXpw 5x4x0,5/LC1E-024
110,0m
SŁ1
SŻT 7

projektowane złącze rozgłęźne

Istn. stud.OPL nr ST3
(SR-LC1E-49)
do demontażu

SŁ5
SŻT 7

XzTKMXpwn 3x2x0,5
58,0m

58,0

XzTKMXpwn 3x2x0,5
47,0m

LC1E/88A
LC1E/24

47,0

XzTKMXpw 50x4x0,5/LC1E-020-023
100,0m

XzTKMXpw 50x4x0,5/LC3E-020-024
100,0m

89,0m
85,0m

N 28

N 24

XzTKMXpw 5x4x0,5/LC1E-100
100,0m

20,
0

XzTKMXpwn 2x2x0,5
20,0m
XzTKMXpwn 2x2x0,6
35,0m

35,0

15,0

45,0

XzTKMXpw 10x4x0,5/87-88b
istniejący
XzTKMXpw 50x4x0,5/bo
istniejący
XzTKMXpw 50x4x0,5/LC1E-070-074
istniejący

Prezydent m.st. Warszawy
Dzielnica Rembertówl. ul.Gen.
Antoniego Chruściela
04-401 Warszawa
RAWAY

XzTKMXpw 5x4x0,5/LC3E-070-074
100,0m

OKT 03310/72 72J
istniejący
XzTKMXpw 5x4x0,5/ LC1E-024
istniejący
XzTKMXpw 50x4x0,5/LC1E-020-023
istniejący
XzTKMXpw 50x4x0,5/LC1E-050-054
istniejący
XzTKMXpw 50x4x0,5/LC1E-060-064
istniejący
XzTKMXpw 50x4x0,5/LC1E-040-044
istniejący
XzTKMXpw 100x4x0,5/LC1E-030-039
istniejący

projektowane złącze przelotowe

Istn. stud.OPL

XzTKMXpw 50x4x0,5
istniejący LC3E-020-024
XzTKMXpw 10x4x0,5
istniejący LC1E-100-101
XzTKMXpw 50x4x0,5/LC3E-070-074
istniejący

144J PGE
USROI/14857/2015/KK istniejący
72J ATM
WTROI/107154/2015/MP istniejący
XzTKMXpw 10x4x0,5/LC1E-005-006
istniejący
XzTKMXpw 5x4x0,5/LC1E-100
istniejący

Budowa drogi gminnej - ul. Kołodziejskiej
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

