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Płock, dnia 28.02.2017 roku

Opis przedmiotu zamówienia

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska”

do węzła „Długa”.

I.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  telekomunikacyjnej  nad
robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa trasy północno –

zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej
przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80 – 254 Gdańsk obejmującej:

A. Projekt budowlany:

1) Przebudowa sieci telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska S.A. - Orange) – tom IX.1

2) Przebudowa sieci telekomunikacyjnych (Petrotel) – tom IX.3

B. Projekt wykonawczy:

1)  Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska S.A. - Orange) – tom IX.1

2)  Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych (Petrotel) – tom IX.3

C. Specyfikacje techniczne:

1. Roboty branży teletechnicznej – tom XII.10

II.  Zakres nadzoru inwestorskiego:

Na trasie  projektowanej  obwodnicy  Płocka  znajduje  się  kanalizacja  teletechniczna,  która  z  uwagi  na
kolizje z projektowanym układem drogowym wymaga przebudowy.

Zakres nadzoru obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej nad robotami
budowlanymi  realizowanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.  "Budowa  trasy  północno  –

zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, nad infrastrukturą
następujących Operatorów:

1



Projekt pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Zadanie 2  

– "Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła 

„Długa”.

1.            Telekomunikacja Polska S.A. - Orange:

a) Kolizja T-1 Rys 3 ark 1 

Na wysokości Węzła „Długa” kanalizacja 2 otworowa z zaciągniętymi w niej kablami OKP 07007F/24J Z-
XOTKtd  24J,  rurą  rezerwową  fi  32/2,9,  XzTKMXpw  25x4x0,6  koliduje  z  projektowanym  układem
drogowym. Zakres przebudowy kanalizacji teletechnicznej pokazano na planie sytuacyjnym na ark. 1.
Kanalizację dwuotworową z rur RHDPE 110 wybudować po nowej trasie, a istniejące kable w kanalizacji
zabezpieczyć  rurą dwudzielną A110 PS, aby uniknąć ich przecinania. Zastosować dwudzielne studnie
SKR2. Roboty wykonać po zakończonej przebudowie sieci c.o. Długość kanalizacji do demontażu jest taka
sama jak nowego odcinka. 

• dem. kanalizacji 2 otworowej: 78m 

• dem. studni kablowej SK1 1szt. 

• budowa kanalizacji 2-otw. z rur RHDPE 110 78m 

• przełożenie kabli i zabezpieczenie ich rurą dwudzielną A110PS 78m 

• proj. studzienki SKR2 dwudzielna 2szt. 

• do  obu  końcowych  studni  projektowanych  wprowadzić  nieczynne  kable  miedziane  leżące  w
pobliżu 

b) Kolizja T-2 Rys 3 ark 2 

4 + 600km trasy projektowanej obwodnicy kanalizacja 2 otworowa z zaciągniętymi w niej kablami
OKP 07007F/24J Z-XOTKtd 24J, rurą rezerwową fi 32/2,9, XzTKMXpw 50x4x0,6, XzTKMXpw 25x4x0,6
koliduje z projektowanym układem drogowym. Zakres przebudowy kanalizacji teletechnicznej pokazano
na planie sytuacyjnym na ark. 2. Dla zabezpieczenia kabla światłowodowego pod drogą, aby nie ciąć go
należy wykorzystać rury 110 z istniejącej kanalizacji 46m. Po za drogą światłowód zabezpieczyć rurami
dwudzielnymi A110PS 41m. Nową kanalizację dwuotworową wybudować z rur RHDPEp 125 dł. 46m pod
drogą i RHDPEp 110 dł. 41m po za drogą. Zastosować dwudzielne studnie SKR2. Wciągnąć wstawkę kabli
miedzianych i  rury rezerwowej fi32 w nową kanalizację i wykonać złącze równoległe na kablach oraz
połączyć szczelnie rurę fi32(patrz schemat). Istniejące kable wraz z kanalizacją kolidującą z nową drogą
wyciąć  i  zdemontować.  Kabel  opto  OKP 07007F/24J  Z-XOTKd 24J:  w projektowanej  studni  1/SKR2
przeciąć   urę  wtórną,  ściągnąć  24m  z  najbliższego  zapasu  kabla  (na  skrzyżowaniu  ul.  Długiej  i
Łukasiewicza  –  50m),  a  następnie  uzupełnić  rurę  wtórną  rurą  dzieloną  szczelną  KKHR32  dł.  24m.
Połączenie  rur  zabezpieczyć  przed  przedostaniem  się  wody  do  wnętrza  za  pomocą  złączek  do  rur
dzielonych EBM32. 

• dem. kanalizacji 2 otworowej: 63m

• dem. studni kablowej SK1 1szt. 

• budowa kanalizacji dwuotworowej z rur RHDPEp 125 46m 
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• budowa kanalizacji dwuotworowej z rur RHDPEp 110 41m 

• zabezpieczenie światłowodu rurami HDPE 110 z odzysku 46m 

• zabezpieczenie światłowodu rurami A110PS 41m

• demontaż kabli XzTKMXpw 50x4x0,6 i 25x4x0,6 63m 

• demontaż rury HDPE 32/2,9 63m 

• ściągnięcie zapasu kabla OKP 07007F Z-XOTKtd 24J i uzupełnienie rury wtórnej 24m 

• budowa kabla w kanalizacji XzTKMXpw 50x4x0,6 92m 

• budowa kabla w kanalizacji XzTKMXpw 25x4x0,6 92m 

• bud. rury RHDPE 32/2,9 92m 

• budowa studni dwudzielnej SKR2 3szt 

• montaż złączy kablowych na kablach miedzianych w kanalizacji 4szt.    
(XAGA 500 -75/15-300 (2szt.), XAGA 500-55/12-300 (2szt.))

do obu końcowych studni projektowanych wprowadzić nieczynne kable miedziane leżące w pobliżu 

Istniejąca  kanalizacja  na  ul.  Przemysłowej  nie  koliduje  z  nowym  układem  drogowym,  a

studnie  nie  wymagają  regulacji  wysokości.  Rzędne  ścieżek  rowerowych  i  chodników będą

odpowiednio dostosowane do istniejącego uzbrojenia.

2.            Petrotel

Kolizja T-3 i T-3 Rys 4 ark 1 i 2 

Wzdłuż ul. Wiadukt znajdują się kable teletechniczne należące do firmy Petrotel. Kable nie wymagają
przebudowy, konieczne jest jedynie dodatkowe zabezpieczenie przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą.

- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi 2xA160 PS 46m 

- budowa studni kablowych typu SKR2 4 szt. 

- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi 2xA110 PS 24m 

Rury  układać  zgodnie  z  opisem i  rysunkami  projektowymi  z  zachowaniem norm.  Należy   zapewnić
minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m.  Zagęszczenie gruntu powinno być nie
mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych
można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z
kielichami  (w  przypadku  rur  z  kielichem)  wskazującymi  kierunek  przeciwny  do  spadku  i  kierunku
zaciągania kabli.  Pod  projektowanymi  ulicami  zapewnić  minimalne przykrycie  dla rur  przepustowych
1,0m, a przy skrzyżowaniu z drogą (trasa główna) 1,2m. Dla rur dzielonych zachować  horyzontalne
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ułożenie  zamków  i  zakład  0,5m  (przesunięcie  względem  siebie  montowanych  połówek  osłony).
Bezpośrednio  przed  montażem,  należy  chronić  rury  przed  nadmiernym  nagrzaniem  a  w  trakcie
składowania przed nasłonecznieniem. Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i
pieszego,  wykonawca  robót  winien  oznakować  teren  budowy zgodnie  z  projektem organizacji  ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora ulic i ciągów pieszych.

III. Obowiązki nadzoru inwestorskiego:

 1. Wykonawca zapewni nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej,
prowadzonymi  w  ramach  inwestycji  drogowej  pn. „Budowa  trasy  północno  –  zachodniej  miasta
Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

 2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

1) reprezentowanie  Zamawiającego na  budowie  poprzez sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji
robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  decyzjami  zezwalającymi  na
realizację inwestycji dla poszczególnych zakresów inwestycji drogowej pn. „Budowa trasy północno
– zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, przepisami prawa
budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi  Normami,  zasadami  współczesnej
wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonania robót budowlanych,

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i  niedopuszczonych  do  obrotu  i
stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

4) udział  w  naradach  roboczych  (technicznych)  w  okresie  prowadzenia  robót  w  branży
telekomunikacyjnej oraz na wniosek Zamawiającego,

5) udział w przekazaniu placu budowy,

6) przygotowanie i udział w odbiorach: częściowych i końcowym oraz udział w przekazaniu obiektu do
użytkowania,

7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót branży telekomunikacyjnej,

8) kontrolowanie rozliczeń robót w branży telekomunikacyjnej,

9) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz utrzymania porządku na budowie,

10)kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywanie  w  nim  wpisów
stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie  dla  właściwego  przebiegu  procesu
budowlanego,

11) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów
budowy, 

12)monitoring postępu robót branży telekomunikacyjnej poprzez porównywanie ich zaawansowania z
harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót budowlanych,

13)sporządzanie w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, w którym prowadzone są roboty branży
telekomunikacyjnych,  miesięcznych  raportów  z  przebiegu  realizacji  robót  branży
telekomunikacyjnej i prowadzonego nadzoru,

14)powiadamianie  Zamawiającego  o  rozbieżnościach  między  dokumentacją  projektową,  a  stanem
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faktycznym na terenie budowy,

15) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

16) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, ze
szczególnym  uwzględnieniem  tych,  które  mogą  mieć  wpływ  na  termin  realizacji  robót
budowlanych,

17)żądanie  od  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania  wadliwie
wykonanych  robót  budowlanych,  a  także  wstrzymania  dalszych  robót  w przypadku  gdyby  ich
kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,

18)sprawdzanie  kompletności  i  prawidłowości  przedłożonych  przez  wykonawcę  robót  dokumentów
wymaganych do odbioru częściowego,

19)uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń,

20)poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej, 

21)zweryfikowanie  dokumentacji  powykonawczej  branż  telekomunikacyjnej  sporządzonej  przez
wykonawcę robót budowlanych,

22)sporządzenie  danych/informacji  niezbędnych dla  określenia  obszaru  zajęcia  pasa drogowego w
związku  z  nowym  przebiegiem  linii  telekomunikacyjnych,  w  tym  w  szczególności  określenie
długości i średnic kabli przed przebudową i po wykonanych przebudowach w podziale na lokalizację
w poszczególnych elementach pasa drogowego (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, pas zieleni),

23)dostarczenie  Zamawiającemu  atestów,  certyfikatów,  protokołów  itp.  przygotowanych   przez
wykonawcę robót budowlanych,

24)udział w przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,

25)w  związku  z  współfinansowaniem  inwestycji  drogowej  pn.  pn.  „Budowa  trasy  północno  –

zachodniej  miasta  Płocka  na  odcinku  od  węzła  „Bielska”  do  węzła  „Długa”  ze  środków
pochodzących z funduszy europejskich,  Wykonawca zobowiązuje  się  do aktywnej  współpracy z
Zamawiającym  w  zakresie  sporządzenia  materiałów  i  informacji  o  charakterze  rzeczowo  –
finansowym  związanych  z  realizowanymi  robotami,  a  niezbędnymi  ze  względu  na  źródło
finansowania.

 3.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z osobami pełniącymi funkcje inspektorów
nadzoru  w  branżach  drogowej,  mostowej,  sanitarnej  i  elektrycznej.  Koordynatorem inspektorów
nadzoru inwestorskiego jest inspektor branży drogowej. Wykaz osób pełniących funkcje inspektorów
w branżach drogowej, mostowej, elektrycznej i sanitarnej przekazany zostanie Wykonawcy w dacie
podpisania  Umowy,  a  jeżeli  ustanowienie  ww.  inspektorów  nastąpi  po  podpisaniu  Umowy  –
niezwłocznie po ich ustanowieniu.

V. Termin realizacji:

1. Nadzór  inwestorski  w branży  telekomunikacyjnej  będzie  pełniony  od dnia  podpisania  Umowy na
roboty budowlane,  w okresie prowadzenia  robót  budowlanych i  ich odbioru,  aż  do dnia oddania
obiektu  do  użytkowania,  nie  dłużej  niż  dwa  miesiące  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego  i
wykonawcę robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego robót.

2. Przewidywany termin rozpoczęcia  robót budowlanych dla inwestycji  drogowej  pn. „Budowa trasy

północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, to maj 2017
roku, zaś termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 30 czerwca 2018 roku.

VI. Finansowanie:
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Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie następowało według następujących zasad: 
a) Rozliczenie  będzie  następowało  proporcjonalnie  do  wartości  odebranych robót  budowlanych w

branży  telekomunikacyjnej  (faktury  częściowe).  Wysokość  faktury  końcowej  zostanie  ustalona
poprzez  pomniejszenie  kwoty  ryczałtu  o  wartość  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur
częściowych (faktura końcowa). 

b) Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  protokół  odbioru  robót  budowlanych
sporządzony w miesiącu poprzednim oraz raport z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego
nadzoru inwestorskiego. 

c) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę
robót protokół odbioru końcowego robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego, raport końcowy
z  przebiegu  realizacji  inwestycji  i  prowadzonego  nadzoru  inwestorskiego  sporządzony  przez
Wykonawcę.
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