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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru linii optycznej pomiędzy budynkami Komendy Powiatowej Policji w 

Kołobrzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu i Stacją Powiatową 

Pogotowia Ratunkowego w Kołobrzegu. 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji projektowanej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wykonanie projektowanej linii optycznej wymaga: 

• wciąganie i montaż kabli OTK 48J    L - 2994m 

w tym:  do kanalizacji kablowej TP   L - 1934m 

  do rurociągów kablowych   L -   800m 

  w budynkach     L -     60m 

  zapasy     L -   200m 

• ułożenie rurociągu kablowego 2xHDPE40/3,7 L -   800m 

• budowa studni kablowych typu SKR-2  szt. 2 

• budowa studni kablowych typu SKR-1  szt. 2 

• wykonanie złącza przelotowego   szt. 1 

• wykonanie złącza odgałęźnego   szt. 1 

• zakończenie kabla w przełącznicach ODF  szt. 3 
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2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Roboty towarzyszące są to roboty geodezyjne, obejmujące w swoim zakresie wytyczenie trasy 

linii dla kabli telefonicznych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami  Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii ( dalej oznaczonego w skrócie GUGiK). 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne trasy linii 

kablowych oraz robocze punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów 

powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Przy przebiegu równoległym linii kablowych do istniejącego uzbrojenia, np. kabli 

energetycznych, kanalizacji ściekowej itp. należy istniejące uzbrojenie wytyczyć w terenie i 

oznakować palikami. 

 

2.2 WYZNACZENIE GŁÓWNYCH PUNKTÓW 

Tyczenie wykonuje uprawniony geodeta, w oparciu o dokumentację projektową. Geodeta 

wyznacza również repery robocze, które należy umieścić poza granicami wykonywanej budowli. 

 

2.3 KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT GEODEZYJNYCH 

• wytyczenie głównej osi trasy linii kablowych  

• wykonanie pomiarów usytuowania elementów sieci przed zasypaniem   

• wykonanie  pomiarów elementów na ziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Przedstawione poniżej oznaczenia i nazwy handlowe materiałów nie przesądzają o 

konieczności ich stosowania. Jednakże należy użyć materiałów o nie gorszych 

właściwościach i parametrach niż niżej wymienione. 

 

3.1 MATERIAŁY BUDOWLANE 

Na podsypkę i częściowe zasypanie linii kablowych stosować grunty niewysadzinowe typu 

piasek, żwir, pospółka.  

 

3.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 

• Studnia kablowa typu SKR-2 (wym. wewn. 1500x900x1200mm)  szt. 2 

• Studnia kablowa typu SKR-1 (wym. wewn. 1000x500x750mm) szt. 2 

• Rama studni klasy B 125 (wym. 980x490x60)   szt. 4 

• Nakrywa studni klasy B125 (wym. 485x485x60)   szt. 8 

• Pokrywa zabezpieczająca ZPIRC     szt. 2 

• Pokrywa zabezpieczająca ZPIRL2     szt. 2 

 

3.3 MATERIAŁY GOTOWE 

3.3.1 Rury osłonowe i listwy kablowe 

• Rura osłonowa typu HDPE 110/6,3    L -     69m 

• Rura osłonowa typu HDPE 40/3,7 (2x800m)  L - 1600m 

• Rura osłonowa typu RKPE 25     L -     42m 

• Rura stalowa Rs25      L -       1m 

• Listwa kablowa typu KI 60x40.1     L -       3m 

 

3.3.2 Kable telekomunikacyjne 

• Kabel optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtsdD 48J  L - 2008m 

• Kabel optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtsd 48J  L -   986m 
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3.3.3 Osprzęt kablowy 

• Stelaż zapasu kabla typu SZ-2.2     szt. 2 

• Stelaż zapasu kabla typu SZ-2    szt. 2 

• Skrzynia zapasu kabla typu SZ-1    szt. 1 

• Mufa światłowodowa typu FOSC 400 B4   szt. 2 

• Przełącznica panelowa typu PS-19/1U/24   szt. 4 

• Przełącznica naścienna typu PS-3/48    szt. 1 

• Szuflada zapasu patchcordów SZ-19/1U   szt. 2 

• Pigtail typu E-2000/APC     szt. 144 

• Adapter typu E-2000/APC DIAMOND    szt. 144 

• Patchcord typu E-2000/APC dług. 1m    szt. 24 

• Patchcord typu E-2000/APC dług. 2m    szt. 24 

• Patchcord typu E-2000/APC dług. 5m    szt. 24 

 

3.3.4 Szafa telekomunikacyjna 

• Szafa kablowa 19" 42U (wym. 600x600x2000mm) szt. 1 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 OGÓLNY OPIS ROBÓT 

W ramach zadania należy wykonać połączenie kablem optotelekomunikacyjnym obiektów 

Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu (ul. Kilińskiego 20), Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu (ul. Żurawia 12b) oraz Stacji Powiatowej Pogotowia 

Ratunkowego (ul. Żurawia 13). Linia optyczna przebiegać będzie częściowo w istniejącej 

kanalizacji kablowej TP S.A. (od budynku KPP do studni kablowej przy ul. Żurawiej/Jedności 

Narodowej) oraz częściowo w doziemnej linii kablowej. 

 

4.2 ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA 

4.2.1 Wciąganie kabla do istniejącej kanalizacji kablowej 

Do budowy pierwszego odcinka linii optycznej wytypowana została istniejąca, 

wielootworowa kanalizacja kablowa Telekomunikacji Polskiej S.A.. Kanalizacja przebiega przez 

ul. Sybiraków, Armii Krajowej, Łopuskiego, Śliwińskiego, Solną oraz Żurawią. 

Kabel do kanalizacji należy wprowadzić w jednym odcinku, metodą ręczną, w otwór 

częściowo zajęty. 

 

4.2.2 Rurociąg kablowy  

Drugi odcinek linii optycznej należy zrealizować w doziemnej linii kablowej z dwóch rur 

typu HDPE 40/3,7. Na trasie linii kablowej przewidziano budowę rewizyjnych studni kablowych 

typu SKR-2 (na trasie głównej) i SKR-1 (przy przyłączanych obiektach). Studnie kablowe 

zabezpieczyć dodatkowo pokrywami typu PIOCH. 

Przejścia poprzeczne pod utwardzonymi jezdniami i ciągami pieszymi należy wykonać 

bezwykopowo w dodatkowej osłonie z rur HDPE 110/6,3. 

 

4.2.3 Wykonanie  i zasypywanie wykopów    

W miarę możliwości wykopy należy wykonać metodą mechaniczną. Z uwagi na lokalizację 

wykopu w pasie drogowym należy zasypać go gruntem niewysadzinowym (typu piasek, żwir, 

pospółka) i zagęścić do wskaźnika 1,0. 

W razie konieczności rozebrania nawierzchni jezdni lub chodników ich odtworzenia należy 

dokonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych". Tereny zielone należy odtworzyć poprzez nowy zasiew trawy 

(4kg/100m2) na 10cm warstwie humusu. 
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4.2.4 Umocowanie wykopów  

Z uwagi na wykopy do 1m w gruncie II-III  nie przewiduje się zabezpieczania wykopu. 
 

4.2.5 Kable telekomunikacyjne 

Do budowy linii optycznej wytypowane zostały kabel typu Z-XOTKtsdD 48J  

(ze wzmocnieniem z włókien aramidowych w ośrodku kabla), który zastosowany będzie  

w kanalizacji TP S.A. oraz kabel Z-XOTKtsd 48J, który zastosowany będzie na pozostałych 

odcinkach. 

Do kanalizacji kablowej TP S.A. kabel wprowadzić w jednym odcinku, metodą ręczną,  

w otwór częściowo zajęty. Nie przewiduje się złączy i zapasów w studniach kablowych TP S.A..  

Do ułożonych linii kablowych kable wprowadzić metodą pneumatyczną. 

Na trasie linii optycznej przewiduje się wykonanie jednego złącza przelotowego i jednego 

złącza odgałęźnego. Złącza należy osłonić mufami światłowodowymi typu FOSC 400 B4  

z kompletacją na 48 spawów. 
 

4.2.6 Wprowadzenia i zakończenia kabli 

Wewnątrz budynków kable należy prowadzić w osłonie rur typu Peschla (np. RKPE 25).  

W budynku Policji i Straży Pożarnej kable zakończyć na przełącznicach panelowych typu  

PS-19/1U/24. W budynku Pogotowia Ratunkowego kabel zakończyć w przełącznicy naściennej 

typu PS-3/48. Do zakończeń stosować pigtaile typu E-2000/APC i adaptery E-2000/APC. 

Po zmontowaniu kabli ich zapas należy cofnąć do stelaży zapasu w studniach SKR-1 przy 

budynkach (Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe) lub do zamontowanej wewnątrz budynku 

skrzyni zapasu (Policja). 
 

4.2.7 Uszczelnienia rur 

Miejsca wprowadzenia rur osłonowych do studni kablowych i budynków należy uszczelnić 

przed przenikaniem cieczy i gazów przy użyciu atestowanych materiałów. 
 

4.2.8 Pomiary elektryczne 

Na zamontowanych odcinkach kabli optotelekomunikacyjnych należy wykonać  

następujące pomiary: 

• pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną; 

• pomiary tłumienności wynikowej torów optycznych metodą transmisyjną; 

• pomiary reflaktancji złączy światłowodowych. 

Pomiary wykonać między przełączeniami dla obu pasm 1310 i 1550 w obu kierunkach 

transmisji. Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 KANALIZACJA KABLOWA TP S.A. 

Po wykonaniu prac w istniejącej kanalizacji kablowej TP S.A. należy dokonać ich odbioru z 

udziałem uprawnionego przedstawiciela TP S.A. 

Należy wykonać i przekazać do TP S.A. dokumentację powykonawczą z zaznaczonym otworem 

w kanalizacji, w który wciągnięto kabel. 

 

5.2 DOZIEMNA LINIA KABLOWA I WPROWADZENIA DO BUDYNKÓW  

Na zmontowanych liniach kablowych należy wykonać próby ciśnieniowe. Badany odcinek 

napełnić powietrzem do ciśnienia 100kPa. Po upływie 24h dokonać pomiaru manometrem 

technicznym. Spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 10kPa. 

Całość robót podlega odbiorowi z udziałem uprawnionego przedstawiciela Inwestora.  

Wykonawca robót powinien przekazać do Inwestora kompletną dokumentację powykonawczą. 

 

5.3 OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Przedstawioną do odbioru linie optyczną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymogami normy 

jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny. 

Elementy sieci, które mają zaniżone parametry powinny być poprawione i ponownie zgłoszone 

do odbioru. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i rzeczywiste 

 wykonanie. Jednostkami obmiarowymi są metr, t, szt, odcinek. 

Po wykonaniu doziemnej linii kablowej oraz wciągnięciu i zmontowaniu kabli przed 

przekazaniem ich do eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu niżej 

wymienione dokumenty: 

� aktualną dokumentację powykonawczą; 

� geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

� protokół pomiarów; 

� protokoły odbioru robót zanikających. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonania robót na podstawie oględzin i pomiarów sprawdzających. 
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8. PRZEPISY 

8.1 NORMY 

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2. ZN-03/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 

3. ZN-96/TPSA-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania 

4. ZN-96/TPSA-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania 

5. ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 

6. ZN-96/TPSA-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania 

7. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne 

8. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 

9. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 

10. ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 

11. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe wymagania i badania 

12. Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych 

 

8.2 INNE DOKUMENTY 

Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003  

z 9XII2003 poz. 1953. 

 


