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BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG 

[CPV 45232300-5 , CPV 32523000-5] 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru budowy kanału technologicznego przy przebudowie i budowie dróg w ramach zadania 
pt.:„ Rozbudowa drogi gminnej nr 656025S ul. Polna w Miedźnie”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy linii 

telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg publicznych, a w szczególności przy 
budowie kanału technologicznego w zakresie: 

- budowa studni SKR-1: 5 kpl 
- budowa kanału technologicznego ulicznego (KTu): 

• kanalizacja pierwotna jednootworowa (1xØ110/6,3) 0,202km/0,202kmotw 
• 3 x rura światłowodowa Ø40 0,202km/0,606kmotw 
• mikrokanalizacja 7x Ø12/8 0,202km/1,414kmotw 

- budowa kanału technologicznego przepustowego (KTp): 
• kanalizacja pierwotna dwuotworowa (2xØ110/6,3) 0,299km/0,598kmotw 
• 3 x rura światłowodowa Ø40 0,299km/0,897kmotw 
• mikrokanalizacja 7x Ø12/8 0,299km/2,093kmotw 

1.4. Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnioną do tego jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Inżynier – Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora. 
Kanalizacja kablowa / kanał technologiczny - zespół ciągów podziemnych 

z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli np. telekomunikacyjnych. 
Kanał Technologiczny uliczny (KTu) - ułożony wzdłuż drogi, poza jezdnią, na głębokości 

nie mniejszej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub 
rury osłonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni pobocza, chodnika lub ścieżki 
rowerowej, dna rowu, terenu w pozostałych przypadkach. 

Kanał Technologiczny przepustowy (KTp) - ułożony w poprzek drogi, przy zachowaniu: 
głębokości posadowienia wynoszącej nie mniej niż 0,5 m pod konstrukcja jezdni lub pod 
pozostałymi elementami pasa drogowego, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału 
technologicznego lub rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy tej 

http://eurotel.krakow.pl/kanal-technologiczny/kanal-technologiczny-uliczny-ktu.html
http://eurotel.krakow.pl/kanal-technologiczny/kanal-technologiczny-przepustowy-ktp.html
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konstrukcji, wartości kąta krzyżowania się osi kanału technologicznego z osią jezdni zbliżonej do 
90°, lecz nie mniejszej niż 60° 

Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim 
i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów 
kanalizacji. 

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 
uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

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

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 
- projektem budowlanym, 
- STWiORB 
- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 
- Prawem Budowlanym, 

1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają 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. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów 
krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje 
zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. 

Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja  przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić kierownika 
budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem materiałów, 
albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały. wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną 
pracę. 
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Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, 
poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń. 

2.2.  Materiały budowlane 
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 [50] i składowany w suchych 
i zadaszonych pomieszczeniach. 

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1]. 

Woda. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 
PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.3. Elementy prefabrykowane 
Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny być 

wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-88/B-06250 [3]. 
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 podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać 
w oddzielnych stosach. 

Bloki betonowe płaskie. Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne 
z BN-74/3233-15 [5]. Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 

2.4. Materiały gotowe 
Rury z polichlorku winylu (PVC). Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury 

z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie PN-80/C-89203 [6]. Rury należy przechowywać 
na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych należy stosować następujące 
ich części: 

 wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44], 
 ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45], 
 wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46]. 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych 
i zadaszonych. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy materiały 
należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem budowlanym oraz kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy. 

2.6. Składowanie materiałów na budowie 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producenta, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
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właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Rury należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Piasek należy składować w 
pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy linii telekomunikacyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu 
robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

− ubijak spalinowy, 
− żurawik hydrauliczny, 
− sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
− koparka jednonaczyniowa kołowa, 
− urządzenie do przebić poziomych, 
− ciągnik balastowy, 
− koparka na podwoziu gąsiennicowym, 
− żuraw samochodowy 6 t, 
− ciągnik siodłowy z naczepą, 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany 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, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- żuraw samochodowy 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
4.3. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy 
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zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Budowę kanalizacji teletechnicznej należy wykonywać przed przystąpieniem do robót 

drogowych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej kanalizacji do istniejących i 
projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu należy zachować normatywne odległości 
określone normą ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy . 

5.2. Roboty ziemne 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kanały teletechniczne zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa 
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków z wykopaniem i zasypaniem rowów tego 
samego dnia, z wyjątkiem sytuacji gdy teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostępem. 

Wykop rowu powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami 
Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu 
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie 
należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 
Zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać 
w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kanalizacji. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po jego zasypaniu, należy rozplantować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.3. Kanalizacja teletechniczna 
Kanał technologiczny należy budować zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne”. 

Niniejszy kanał technologiczny, w zależności od miejsca przebiegu ciągu, zostanie 
wykonany: 

- wzdłuż drogi - jako kanał technologiczny uliczny (KTu) wykonany z jednej rury 
osłonowej ф110/6,3 oraz trzech rur światłowodowych ф40 i jednej prefabrykowanej wiązki 
mikrorur 7xф12/8, 

- w poprzek drogi i w miejscach kolidujących z istniejącym uzbrojeniem terenu - kanał 
technologiczny przepustowy (KTp) wykonany z dwóch rur osłonowych ф110/6,3, z czego w 
jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe ф40 i jedną 
prefabrykowaną wiązkę mikrorur 7xф12/8. 

5.4. Roboty ziemne 
Trasa kanalizacji. Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z 

podaną w dokumentacji projektowej. 
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Głębokość wykopów. Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN 73/8984 05. 
W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

Szerokość wykopów. Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN 73/8984 05. 
Przygotowanie wykopów. Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały 

wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN 73/8984 05. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 
Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu. Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu 

powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN 
73/8984 05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o 
grubości co najmniej 10 cm. 

5.5. Układanie ciągów kanalizacji 
Z pojedynczych rur PVC należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych ilości otworów w 

warstwach. Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze 
od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub 
kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur 
należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

5.6. Zasypywanie kanalizacji 
Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PVC należy przysypać piaskiem lub przesianym 

gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub 
przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami 
co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

5.7. Kanalizacja na mostach i wiaduktach 
Ciągi kanalizacji w konstrukcji żelbetowej mostów i wiaduktów powinny być budowane z 

bloków betonowych, rur PVC lub rur stalowych. 
5.8. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji 

Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być  zlokalizowana pod kątem 
90° do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizację 
teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami 
istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy i zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna 
znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w 
wyjątkowych przypadkach. 

Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między 
krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze 
od podanych w tablicy 5 normy BN 73/8984 05. 

5.9. Studnie kablowe 
Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i 

wymiarów zgodnych z wymaganiami normy BN 85/8984 01. 
Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN 73/8984 

05 i typową dokumentacją na nie. 
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej. 
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Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową, STWiORB i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju 
i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. Kanalizacja teletechniczna 
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

− trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w 
miejscach studzien kablowych, 

− przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
− prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności 

rur, wykonania skrzyżowań z obiektami, 
− prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań 

normy BN 85/8984 01. 
6.3. Ocena wyników badań 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlanym. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 

Przedstawioną do odbioru kanalizację należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami, 
jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały dodatni wynik. 

Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 

punktach STWiORB zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 
Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w 

umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową w 
celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

Jednostką obmiarową jest: 
- m, km – dla kanalizacji teletechnicznej, 
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- szt., kpl. – dla elementów studni kablowych, 
- m3 – dla robót ziemnych. 
 

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, 

Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
- stan rowu kablowego, 
- ułożenie rur w rowach kablowych przed zasypaniem, 
- wykonanie osłon na kablach, 
- studnie teletechniczne, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną i zgłoszenie powykonawcze do ośrodka geodezyjnego. 
8.2. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, 
po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w 
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac 
zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi 
normami i przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokół odbioru robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i 

materiałów oraz jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
kontrolnych. 

Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 
użytych do budowy kanału oraz robociznę, sprzęt i wszystkie inne czynności niezbędne do 
należytego wykonania robót. 

Płatność za szt. lub kpl należy przyjmować zgodnie z obmiarami, oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena 
jednostki wykonania robót (1m kanalizacji lub 1kpl. studnie) obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
− uruchomienie urządzeń, 
− transport materiałów, 
− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
− wykonanie inwentaryzacji urządzeń. 
- koszt uzgodnień i nadzoru przez właścicieli urządzeń, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 
- odszkodowanie za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
11. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
12. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym 

dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 
13. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony 

do znakowania. 
14. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
15. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
16. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 
17. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
18. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 
19. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
20. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
21. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i 

badania. 
22. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
23. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
24. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
25. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
26. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
2. Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i 

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie 

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

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

5.  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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