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1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia zewnętrznego, kanału technologicznego
oraz przebudowy istniejących sieci niskiego napięcia i przebudowy szafy oświetleniowej
na terenie ulicy dojazdowej ul. Bakałarzewskiej i ulicy Chrobrego w Suwałkach,
które obejmują:
a). budowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z przełożeniem linii zasilającej
YAKY 4x120mm2 dł. 5 m
b). budowę oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową oświetleniową dł. 299 m rejonie
drogi dojazdowej od ulicy Bakałarzewskiej:
- budowa słupów oświetleniowych – szt. 7
c). budowę kanału technologicznego – dł. 218 m
b). przebudowę szafki oświetleniowej SO 1015 A wraz z:
- linią zasilającą YAKXS 4x70mm2 dł. 5 m, od złącza ZKP
c) przebudowę istniejących sieci kablowych niskiego napięcia obejmującą:
- odkopanie i rozbiórka istniejących kabli nN-0,4 kV na odcinkach „AB”, „BC”, „DF”, „EF”,
„FG” o długości 119m:
- ułożenie po nowej trasie kabli na odcinkach „AB”, „BC”, „DF”, „EF”, „FG” o długości
119m,
d) demontaż istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia o długości ok. 150m
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z budową oświetlenia zewnętrznego, kanału technologicznego, przebudowy istniejących
sieci niskiego napięcia, rozbiórką istniejącej szafy oświetleniowej i budową nowej szafy
oświetleniowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie ulicy dojazdowej do ulicy
Bakałarzewskiej i ulicy Chrobrego w Suwałkach
.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie,
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż
14 m.

1.4.2.

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.3

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.4.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.5.

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.

1.4.6.

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

1.4.7.

Złącze kablowo-pomiarowe – urządzenie rozdzielcze zasilające szafę oświetleniową

1.4.8.

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.
Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest
zbudowana.
Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie – folia ostrzegawcza ułożona nad kablem w celu ostrzeżenia przed
mechanicznym uszkodzeniem od góry.
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego
kabla lub od innych urządzeń.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród
lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.
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1.4.18. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.4.19. Studnia kablowa -pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające
1.4.20. Wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań.
1.4.21. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania
miejsca lokalizacji środka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejących
trwałych obiektach w pobliżu studni kablowej na wysokości około 2 m.
1.4.22. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW),
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji kablowej.
1.4.23. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o
grubości ścianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych
w miejscach o mniejszym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
1.4.24. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o
grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych, np. pod jezdniami ulic, placami,
torowiskami itp.
1.4.25. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
1.4.26. Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o dużej gęstości, służąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej.
1.4.27. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdłużnymi wewnątrz, o głębokości
około 1 mm.
1.4.28. RHDPE z warstwą poślizgową - rura HDPE pokryta wewnątrz warstwą materiału
stałego o małym współczynniku tarcia.
1.4.29. Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub
innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.
1.4.30. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do
uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.
1.4.31. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji
wtórnej pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin.
1.4.32. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.33. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami.
2. MATERIAŁY.
2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.1.1. Piasek - Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku
„3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
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2.1.2. Folia - Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.1.3. Cement – Cement do budowy studni kablowych zaleca się stosowanie cementu
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-B-19701. Cement powinien
być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.1.4. Woda - Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np.
grudek.
2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe - Prefabrykowane studnie kablowe powinny być
wykonane zgodnie z normą ZN-96/TP S.A. -023 z betonu klasy B20 zgodnie z normą PN-B-06250 i normą PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. Wielkość studni kablowych powinna być dostosowana do rodzaju i
typów ciągów kanałów technologicznych. Zwieńczenia studni kablowych i zasobników powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej
wyrażonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Na pokrywie studni umieszcza się na trwałe logo właściciela kanału technologicznego. Pokrywy studni kablowych wyposaża się w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub
kłódki, powinny być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne. Materiały użyte
do wytworzenia prefabrykatów studni kablowych powinny być zgodne pod względem rodzaju, gatunku i właściwości z określonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzględnieniem następujących ogólnych zaleceń: Beton zwykły klasy co
najmniej C25/30 dla klasy obciążalności A-15 lub C35/45 dla klasy obciążalności B125 i wyższych – do produkcji zwieńczeń oraz klasy co najmniej C30/37 – do produkcji korpusów studni kablowych. Pręty stalowe do zbrojenia betonu o średnicach
od 4,0 mm do 5,5 mm (pręty gładkie) oraz o średnicach od 6,0 mm do 12,0 mm
(pręty żebrowane).
2.2.2.

Elementy studni kablowych - Do wyposażenia studni kablowych należy stosować
następujące elementy: - wietrznik żeliwny do pokryw wg BN-73/3233-02, - ramy i
pokrywy żeliwne wg BN-73/3233/03, - wsporniki kablowe wg BN-74/3233-19.

2.3. Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe - Przepusty kablowe będą wykonane z tworzyw sztucznych, wy
trzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania rzepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na
działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone

6

warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty
kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.3.2 Kable - Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E90401 [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterolub pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.2.3. Źródła światła i opraw - Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to
należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające
wymagania PN-83/E-06305 [15]. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim
ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy
oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. Elementy oprawy, takie
jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].
2.2.4. Słupy oświetleniowe - Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą
wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych
krawędzi. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna
miękkiego.
2.2.5. Wysięgniki - Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od
60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm. Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa - Należy zastosować typową tabliczkę zaciskową. Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych
25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.
2.2.7. Rury HDPE i mikrorury - Stosowane do budowy kanału technologicznego rury
HDPE 110, HDPE 125, HDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur 7x10, powinny odpowiadać
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normie ZN-96/TP S.A. -018 i ZN-96/TPSA-017 oraz PN-EN 61386-21 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania szczegółowe –
Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
Część 1: Wymagania ogólne.
Wymagania podstawowe dla rur osłonowych.
Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.
Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm.
Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego.
Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych
Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.
Zakres średnic zewnętrznych od 40 do 50 mm, grubość ścianki co najmniej 3,7
mm.
Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur
z warstwą poślizgową.
Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego.
Wymagania podstawowe dla wiązek mikrorur
Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.
Wiązki mikrorur buduje się z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o średnicy zewnętrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 0,75 do 1,0mm, instalowanych w osłonach o średnicy od 40 mm do 50 mm. Wiązki mikrorur instalowane
bezpośrednio w ziemi buduje się z prefabrykowanych mikrorur grubościennych o
średnicy zewnętrznej od 7,0 do 16,0mm i grubości ścianki od 1,5 do 2,5mm. Konfiguracja wiązek mikrorur może być dowolna, z zastrzeżeniem okrągłego kształtu
wiązki i maksymalnego wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej
rury osłonowej. Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach nie nasłonecznionych, zabezpieczonych przed
działaniem sił mechanicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania linii kablowych i oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość
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robót:
• żurawia samochodowego,
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
• wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem 70 cm,
• spawarki transformatorowej do 500 A,
• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
• ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 15 cm,
• urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów i elementów linii kablowych i oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
• samochodu skrzyniowego,
• przyczepy dłużycowej,
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
• samochodu dostawczego,
• przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone 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. Wykopy pod słupy i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków
gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności
od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu
Wykopy pod słupy
oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien
być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka 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
kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób
aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce
wskazane przez Inwestora.
5.2. Montaż słupów
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje.
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Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]
grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż
0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie
powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.3. Montaż opraw
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż
2,5 mm2. Liczba przewodów zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do
każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów
zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.4. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane
w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można
zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w
gruncie kable należy układać na głębokości 0,9 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej
należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m.
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Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych
Lp.

Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza
dopuszczalna odległość
w cm
pionowa
przy skrzyżowaniu

pozioma
przy zbliżeniu

1

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV

25

10

2

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV

50

10

3

Kable telekomunikacyjne

50

50

4

Rurociągi wodociągowe, ściekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

50 *)

50

5

Rurociągi z cieczami palnymi

50 *)

100

6

Rurociągi z gazami palnymi

7

Części podziemne linii napowietrznych
(ustój, podpora, odciążka)

-

80

8

Ściany budynków i inne budowle, np.
tunele, kanały

-

50

wg PN-91/M-34501 [18]

*) Należy zastosować przepust kablowy.
5.5. Demontaż linii.
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma
obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W
przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego
terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca.
5.6. Samoczynne wyłączenie zasilania.
Samoczynne wyłączenie zasilania polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej
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niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 30 omów.
5.7. Trasa kanalizacji technologicznej
Trasa projektowanych odcinków kanalizacji powinna być wytyczona przez służbę geodezyjną na podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej na naradzie kordynacyjnej
korzystając z domiarów zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.
5.8. Głębokości wykopów.
Głębokość wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie układanych rur powinna wynosić
0,80 m.
5.8. Szerokość wykopów.
Szerokość wykopów dla ułożenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosić 0,30 m.
5.9. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu.
Przed ułożeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane a w gruntach mało spoistych
jak: torfy, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodą na dno wykopu należy ułożyć
ławę o grubości, co najmniej 10cm z warstwy kamieni, tłucznia i piasku z zalaniem
zaprawą cementową. Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii, powinno być
wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.
5.10. Budowa ciągów kanalizacji
5.10.1. Głębokość ułożenia kanalizacji. - Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiła 0,70 m. Przy przejściach pod drogami odległość kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna być nie mniejsza niż 1,20 m.
5.10.2. Prostolinijność przebiegu. - Kanalizacja na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami
kablowymi powinna przebiegać po linii prostej. W przypadkach ominięcia
przeszkód ciągi kanalizacji z rur PE mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia
nie był mniejszy niż 25 m.
5.10.3. Spadek kanalizacji. - W terenie poziomym kanalizacja powinna być budowana ze
spadkiem od 1 do 3‰ w kierunku jednej studni. W terenie pochyłym kanalizację
należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej studni.
5.10.4. Układanie i łączenie rur. - Rury należy łączyć kielichowo na zimno za pomocą kleju
agresywnego. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem powinny być
oczyszczone, a połączone rury powinny zachować współosiowość. Odległości
między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a
między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu, należy układać rury
warstwami na przekładkach dystansowych, zasypującje piaskiem lub przesianą
ziemią. Ziemia powinna być wyrównywana i lekko ubijana dla wypełnienia szczelin
między rurami. Wszystkie rury PE powinny być skierowane kielichami w tę samą
stronę, przy czym otwór kielicha powinien być skierowany w przeciwnym kierunku
do spadku dna rowu. Ostatnią warstwę rur należy zasypać piaskiem do grubości
przykrycia nie mniejszej niż 25 cm. Następnie należy zasypywać wykop ziemią
ubijając ją warstwami, co 20 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia gruntu
min 0,97.

12

5.10.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni. - Powierzchnie końców rur PE na odcinkach
podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny być oczyszczone papierem ściernym na długości około 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane
cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury mogą być wbudowane po upływie 2
godzin. Rury w warstwach powinny być złączone zaprawą cementową na długości
około 0,5 m od początku gardła studni. Wprowadzenie ciągów kanalizacji kablowej
powinno kończyć się w zabetonowanej części gardła.
5.11. Skrzyżowania kanalizacji z drogami
Na skrzyżowaniach z drogami kanalizacja powinna być układana prostopadle do osi jezdni
z dopuszczalną tolerancją 15°. Przy wykonywaniu skrzyżowania metodą odkrywkową
należy początkowo wykonać wykop i ułożyć rury na połowie jezdni, tak, aby ruch kołowy
mógł się odbywać bez przeszkód. Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć po
zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego.
Wykop powinien być ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy migającymi lampami ostrzegawczymi. Projekt techniczny związany z niniejszą specyfikacją techniczną przewiduje wykonanie przepustów telekomunikacyjnych pod wszystkimi drogami utwardzonymi metodą przewiertu.
5.12. Montaż studni kablowych
Studnie kablowe powinny być wykonane z elementów prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Ramę włazu należy ustawić w taki sposób, aby jej
górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Ramę na
włazie studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z
wykopu.
6.2. Latarnie
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
• dokładności ustawienia pionowego słupów,
• prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
• jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
• głębokości zakopania kabla,
• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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• odległości folii ochronnej od kabla,
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
6.4. Instalacja przeciwporażeniowa
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy samoczynnym wyłączeniu
zasilania) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony. Wszystkie
wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.5. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek
obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła,
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej
skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą
luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostaną przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6.7. Sprawdzanie materiałów
Sprawdzanie materiałów użytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami
norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunków technicznych.
6.8. Sprawdzanie tras kanalizacji
Sprawdzenie tras kanalizacji należy wykonać taśmą mierniczą przez wykonanie domiarów
do stałych punktów terenowych i porównanie wyników z Dokumentacją Geodezyjną. Należy również sprawdzić stan uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacyjnych i w
miejscach studzien kablowych, oraz wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu, wykonane
przez wyspecjalizowane laboratorium.
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
- prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji i studni kablowych.
- prawidłowości przebudowy ram włazów studni kablowych polegającej na sprawdzeniu
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wymagań normy ZN-96/TPSA-023.
6.9. Sprawdzanie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji
W czasie wykonania ciągów kanalizacji sprawdzeniu podlegają:
- wykopy pod rury – ich wymiary,
- głębokość ułożenia rur,
- prostolinijność przebiegu,
- sposób zestawienia i łączenia rur,
- wykonanie skrzyżowania z drogami,
- wykonanie skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi.
- sprawdzenie drożności kanalizacji wykonane za pomocą przyrządu kalibrującego o długości 2m.
Pomiary należy wykonywać za pomocą taśmy mierniczej i przez oględziny.
6.10. Sprawdzanie prawidłowości wykonania studni kablowych
Studnie prefabrykowane powinny posiadać atest stwierdzający wykonanie zgodne z PN88/B-06250.
Po wbudowaniu ich w ciągi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:
- lokalizacja,
- prawidłowość montażu i ustawienia,
- wysokość osadzenia ram.
Pomiar należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej i przez oględziny.
6.11. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru kanalizacje kablową, kable należy uznać za wykonaną zgodnie
z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST dały dodatni wynik. Elementy które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną,
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru
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 kosztorysie. Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , obmiar robót zanikających w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla kabli jest metr, dla rozdzielnic i urządzeń komplet, dla pozostałych elementów - sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykopy pod kable,
• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
SST,
i ew. PZJ,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
SST i ew. PZJ,
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną dokumentację powykonawczą,
9. protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporażeniowej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.1.1. Cena 1 m linii kablowej, 1 m rur osłonowych, przepustów, uziomów, przewodów,
przełożenia kabla obejmuje odpowiednio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyznaczenie robót w terenie,
zakup i dostarczenie materiałów,
wykopy pod kable,
zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
montaż przewodów instalacji przeciwporażeniowej,
układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
opłaty na rzecz zakładu energetycznego
podłączenie zasilania,
sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

9.1.2. Cena 1 m budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:
• wytyczenie i prace pomiarowe,
• roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• zakup i transport materiałów,
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• przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementów kanalizacji,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowej.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów, wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk, ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badań przy odbiorze
3.

PN-88/B-06250 Beton zwykły

4.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

6.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

9.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych
11. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności
przewodów i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E05160/01

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
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15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka
24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
WIPRO
29. BN-89/898417/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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31. PN-B-19301

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

32. PN-B-19501

Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.

33. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
34. PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
35. PN-88/B-06250. Beton zwykły
36. PN-88/H-84020. Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
37. PN/T-01002.

Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy
i określenia.

38. PN/T-01003.

Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia.

10.2. Inne dokumenty
39. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
40. 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 dn. 10.04.1972 r.)
41. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
42. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
43. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
44. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
45. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
46. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
47. 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.

