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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby 
infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy  
ul . Księdza Piotra Skargi 10, na działkach 1405/3 i 1405/4. 

 

 

1.2. Zakres opracowania 
1/ Budowy odcinka kanalizacji z rur RPP-110   – 152 mb 
2/ Budowa studni kablowych SKR-1    – 8 szt. 
3/ Budowa przyłączy w kanalizacji z rur RHDPE 32/2,9 – 267,5 mb  
4/ Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą A-110-PS  – 8 mb 
5/ Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany  – 123 mb 

 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 
− Umowa nr Z-19/2016 z dnia 10.11.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej, dotyczącej stworzenia infrastruktury teleinformatycznej,  w zakresie 
objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Studium wykonalności „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Podkłady architektoniczne przekazane przez Inwestora. 
− Ustalenia z Inwestorem. 

− Przeprowadzone wizje lokalne. 
− Obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

1.4. Uzgodnienia 

Przed wykonywaniem prac przebieg trasowy przyłączy należy uzgodnić z ZESPOŁEM 
UZGODNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w Grójcu ul. P iłsudskiego 59 
05-600 Grójec.  
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2. Charakterystyka ogólna 

 

2.1. Zakres przedmiotowy PBW 
Tabela 1  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  robót 

długość 
trasowa 

[m] 

długość 
instalacyjna 

[m] 

ilość 

[sztuk] 

powierzchni
a  zajęcia 

[m2] 

1. Ułożenie rury Ø RPP-110 152,0 152,0 - - 

2. Budowa studni kablowych SKR-1 - - 8 - 

3. Budowa przyłącza w kanalizacji z rur HDPE32/2,9 267,5 267,5 - - 

4. Zabezpieczenie kabli eN rurą A-110-PS 8 8 -  

5. Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany 123 123 -  

 

2.2. Miejsce i cel realizacji 

 Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalizacji teletechnicznej oraz przyłączy 
teletechnicznych do budynków w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy ul. 
Księdza Piotra Skargi 10 i ma na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu usług e-zdrowia.  

 

3. Część techniczna 

3.1. Przyłącza teletechniczne 

3.1.1. Trasa przyłącza  teletechnicznego 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy wybudować między budynkami odcinek 

kanalizacji z rur RPP-110 i studni SKR-1. Trasę przebiegu kanalizacji pokazano na rysunku 
nr 2 ark. 1 i 2. Rury należy układać na głębokości min. 70 cm, a pod drogami na głębokości 
120 cm. Na skrzyżowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi kable te należy osłonić 
rurami dwudzielnymi A-110-PS. Następnie do kanalizacji należy zaciągnąć rury HDPE 
32/2,9 łącząc budynki G i A, oraz G i B.  

Budynek G i C należy połączyć rurą HDPE 32/2,9, którą należy prowadzić w istniejącym 
kanale ciepłowniczym mocując ją do ściany przy pomocy gotowych uchwytów 
montażowych. 
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3.1.2. Układanie rur 
Projektowane przyłącze teletechniczne wykonane będzie metodą wykopu otwartego. Po 

wybudowaniu przyłącza teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

3.1.3. Rury przyłącza teletechnicznego 
Do budowy przyłącza teletechnicznego zastosować rury Ø 110 mm, oraz Ø 32 mm . 

 
 

4. Warunki techniczne i normy 

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów  
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania ( Mon. Pol. Nr 13  poz. 94 ) 

• ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. 

• ZN-96/TP S.A. – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TP S.A. – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

• ZN-96/TP S.A. – 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 021 Uszczelki końców rur. 
• ZN-96/TP S.A. – 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii 
i urządzeń telekomunikacyjnych 
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5. Zalecenia dla wykonawcy 

• Wszystkie prace wymagają uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej  
w otoczeniu planowanej budowy zarówno pod względem zakresu prac oraz terminu 
ich wykonywania 

• Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora 

• Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej  
w zakresie zgodnym z obowiązującymi normami 

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP  
• Wszystkie otwory przyłącza powinny być uszczelnione przed przenikaniem gazu. 
• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność, ze względu na 

możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 
• Dla dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń komunalnych (najczęściej przy 

niepewnym położeniu) należy wykonać przekopy kontrolne. 

• Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzację przyłącza teletechnicznego. 
• Należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy 

• Przed rozpoczęciem robót Inwestor ( Wykonawca) winien powiadomić właściciela 
nieruchomości celem spisania protokołu przejęcia terenu na czas prowadzenia robót. 
 

 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor (wykonawca) winien zapoznać się z treścią 
wszystkich zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentów ze względu na 
zawarte w nich zalecenia i warunki uzgodnień dotyczące wykonawcy . 

Prace ziemne w pobliżu obcych urządzeń znajdujących się pod ziemią, należy 
wykonywać pod nadzorem technicznym właścicieli tych urządzeń. 
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6. Wykaz ważniejszych materiałów 

1. Rura Ø 110 mm     mb. -          152,0 

2. Rura Ø   32 mm     mb. -          390,5 

3. Rura A-110-PS     mb. -            8,0 

4. Studnia SKR-1     szt. -            8,0 

 

 

7. Załączone dokumenty 

Dokumenty t.j, informacje, decyzje, opinie i zgody zamieszczono w następującej 
kolejności : 

- Oświadczenie projektanta. 

- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta  

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

- Notatka z  
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Oświadczenie 
 

 

 

 

Oświadczam, że zadanie pt. ,,Kanalizacja teletechniczna zy teletechnicznych na 

potrzeby infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” 

zlokalizowanym na działkach nr 1405/3; 1405/4 przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 

realizowane będzie w trybie bez zgłoszenia robót budowlanych na podstawie art. 29a 

wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

zmianie niektórych ustaw (dz. U. nr 163 poz.1364) , której przepisy weszły w życie z dniem 

26 września 2005r. 

Opracowanie powyższe zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 

któremu ma służyć. 

 

 

 

grudzień 2016 r. 

…………………………………… 

podpis 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby 
infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy  
ul . Księdza Piotra Skargi 10, na działkach 1405/3 i 1405/4. 

 

 

1.2. Zakres opracowania 
1/ Budowy odcinka kanalizacji z rur RPP-110   – 152 mb 
2/ Budowa studni kablowych SKR-1    – 8 szt. 
3/ Budowa przyłączy w kanalizacji z rur RHDPE 32/2,9 – 267,5 mb  
4/ Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą A-110-PS  – 8 mb 
5/ Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany  – 123 mb 

 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 
− Umowa nr Z-19/2016 z dnia 10.11.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej, dotyczącej stworzenia infrastruktury teleinformatycznej,  w zakresie 
objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Studium wykonalności „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Podkłady architektoniczne przekazane przez Inwestora. 
− Ustalenia z Inwestorem. 

− Przeprowadzone wizje lokalne. 
− Obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

1.4. Uzgodnienia 

Przed wykonywaniem prac przebieg trasowy przyłączy należy uzgodnić z ZESPOŁEM 
UZGODNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w Grójcu ul. P iłsudskiego 59 
05-600 Grójec.  
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2. Charakterystyka ogólna 

 

2.1. Zakres przedmiotowy PBW 
Tabela 1  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  robót 

długość 
trasowa 

[m] 

długość 
instalacyjna 

[m] 

ilość 

[sztuk] 

powierzchni
a  zajęcia 

[m2] 

1. Ułożenie rury Ø RPP-110 152,0 152,0 - - 

2. Budowa studni kablowych SKR-1 - - 8 - 

3. Budowa przyłącza w kanalizacji z rur HDPE32/2,9 267,5 267,5 - - 

4. Zabezpieczenie kabli eN rurą A-110-PS 8 8 -  

5. Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany 123 123 -  

 

2.2. Miejsce i cel realizacji 

 Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalizacji teletechnicznej oraz przyłączy 
teletechnicznych do budynków w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy ul. 
Księdza Piotra Skargi 10 i ma na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu usług e-zdrowia.  

 

3. Część techniczna 

3.1. Przyłącza teletechniczne 

3.1.1. Trasa przyłącza  teletechnicznego 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy wybudować między budynkami odcinek 

kanalizacji z rur RPP-110 i studni SKR-1. Trasę przebiegu kanalizacji pokazano na rysunku 
nr 2 ark. 1 i 2. Rury należy układać na głębokości min. 70 cm, a pod drogami na głębokości 
120 cm. Na skrzyżowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi kable te należy osłonić 
rurami dwudzielnymi A-110-PS. Następnie do kanalizacji należy zaciągnąć rury HDPE 
32/2,9 łącząc budynki G i A, oraz G i B.  

Budynek G i C należy połączyć rurą HDPE 32/2,9, którą należy prowadzić w istniejącym 
kanale ciepłowniczym mocując ją do ściany przy pomocy gotowych uchwytów 
montażowych. 
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3.1.2. Układanie rur 
Projektowane przyłącze teletechniczne wykonane będzie metodą wykopu otwartego. Po 

wybudowaniu przyłącza teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

3.1.3. Rury przyłącza teletechnicznego 
Do budowy przyłącza teletechnicznego zastosować rury Ø 110 mm, oraz Ø 32 mm . 

 
 

4. Warunki techniczne i normy 

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów  
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania ( Mon. Pol. Nr 13  poz. 94 ) 

• ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. 

• ZN-96/TP S.A. – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TP S.A. – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

• ZN-96/TP S.A. – 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 021 Uszczelki końców rur. 
• ZN-96/TP S.A. – 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii 
i urządzeń telekomunikacyjnych 
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5. Zalecenia dla wykonawcy 

• Wszystkie prace wymagają uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej  
w otoczeniu planowanej budowy zarówno pod względem zakresu prac oraz terminu 
ich wykonywania 

• Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora 

• Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej  
w zakresie zgodnym z obowiązującymi normami 

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP  
• Wszystkie otwory przyłącza powinny być uszczelnione przed przenikaniem gazu. 
• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność, ze względu na 

możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 
• Dla dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń komunalnych (najczęściej przy 

niepewnym położeniu) należy wykonać przekopy kontrolne. 

• Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzację przyłącza teletechnicznego. 
• Należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy 

• Przed rozpoczęciem robót Inwestor ( Wykonawca) winien powiadomić właściciela 
nieruchomości celem spisania protokołu przejęcia terenu na czas prowadzenia robót. 
 

 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor (wykonawca) winien zapoznać się z treścią 
wszystkich zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentów ze względu na 
zawarte w nich zalecenia i warunki uzgodnień dotyczące wykonawcy . 

Prace ziemne w pobliżu obcych urządzeń znajdujących się pod ziemią, należy 
wykonywać pod nadzorem technicznym właścicieli tych urządzeń. 
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6. Wykaz ważniejszych materiałów 

1. Rura Ø 110 mm     mb. -          152,0 

2. Rura Ø   32 mm     mb. -          390,5 

3. Rura A-110-PS     mb. -            8,0 

4. Studnia SKR-1     szt. -            8,0 

 

 

7. Załączone dokumenty 

Dokumenty t.j, informacje, decyzje, opinie i zgody zamieszczono w następującej 
kolejności : 

- Oświadczenie projektanta. 

- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta  

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

- Notatka z  
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Oświadczenie 
 

 

 

 

Oświadczam, że zadanie pt. ,,Kanalizacja teletechniczna zy teletechnicznych na 

potrzeby infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” 

zlokalizowanym na działkach nr 1405/3; 1405/4 przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 

realizowane będzie w trybie bez zgłoszenia robót budowlanych na podstawie art. 29a 

wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

zmianie niektórych ustaw (dz. U. nr 163 poz.1364) , której przepisy weszły w życie z dniem 

26 września 2005r. 

Opracowanie powyższe zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 

któremu ma służyć. 

 

 

 

grudzień 2016 r. 

…………………………………… 

podpis 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby 
infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy  
ul . Księdza Piotra Skargi 10, na działkach 1405/3 i 1405/4. 

 

 

1.2. Zakres opracowania 
1/ Budowy odcinka kanalizacji z rur RPP-110   – 152 mb 
2/ Budowa studni kablowych SKR-1    – 8 szt. 
3/ Budowa przyłączy w kanalizacji z rur RHDPE 32/2,9 – 267,5 mb  
4/ Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą A-110-PS  – 8 mb 
5/ Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany  – 123 mb 

 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 
− Umowa nr Z-19/2016 z dnia 10.11.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej, dotyczącej stworzenia infrastruktury teleinformatycznej,  w zakresie 
objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Studium wykonalności „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Podkłady architektoniczne przekazane przez Inwestora. 
− Ustalenia z Inwestorem. 

− Przeprowadzone wizje lokalne. 
− Obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

1.4. Uzgodnienia 

Przed wykonywaniem prac przebieg trasowy przyłączy należy uzgodnić z ZESPOŁEM 
UZGODNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w Grójcu ul. P iłsudskiego 59 
05-600 Grójec.  
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2. Charakterystyka ogólna 

 

2.1. Zakres przedmiotowy PBW 
Tabela 1  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  robót 

długość 
trasowa 

[m] 

długość 
instalacyjna 

[m] 

ilość 

[sztuk] 

powierzchni
a  zajęcia 

[m2] 

1. Ułożenie rury Ø RPP-110 152,0 152,0 - - 

2. Budowa studni kablowych SKR-1 - - 8 - 

3. Budowa przyłącza w kanalizacji z rur HDPE32/2,9 267,5 267,5 - - 

4. Zabezpieczenie kabli eN rurą A-110-PS 8 8 -  

5. Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany 123 123 -  

 

2.2. Miejsce i cel realizacji 

 Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalizacji teletechnicznej oraz przyłączy 
teletechnicznych do budynków w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy ul. 
Księdza Piotra Skargi 10 i ma na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu usług e-zdrowia.  

 

3. Część techniczna 

3.1. Przyłącza teletechniczne 

3.1.1. Trasa przyłącza  teletechnicznego 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy wybudować między budynkami odcinek 

kanalizacji z rur RPP-110 i studni SKR-1. Trasę przebiegu kanalizacji pokazano na rysunku 
nr 2 ark. 1 i 2. Rury należy układać na głębokości min. 70 cm, a pod drogami na głębokości 
120 cm. Na skrzyżowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi kable te należy osłonić 
rurami dwudzielnymi A-110-PS. Następnie do kanalizacji należy zaciągnąć rury HDPE 
32/2,9 łącząc budynki G i A, oraz G i B.  

Budynek G i C należy połączyć rurą HDPE 32/2,9, którą należy prowadzić w istniejącym 
kanale ciepłowniczym mocując ją do ściany przy pomocy gotowych uchwytów 
montażowych. 
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3.1.2. Układanie rur 
Projektowane przyłącze teletechniczne wykonane będzie metodą wykopu otwartego. Po 

wybudowaniu przyłącza teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

3.1.3. Rury przyłącza teletechnicznego 
Do budowy przyłącza teletechnicznego zastosować rury Ø 110 mm, oraz Ø 32 mm . 

 
 

4. Warunki techniczne i normy 

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów  
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania ( Mon. Pol. Nr 13  poz. 94 ) 

• ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. 

• ZN-96/TP S.A. – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TP S.A. – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

• ZN-96/TP S.A. – 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 021 Uszczelki końców rur. 
• ZN-96/TP S.A. – 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii 
i urządzeń telekomunikacyjnych 
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5. Zalecenia dla wykonawcy 

• Wszystkie prace wymagają uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej  
w otoczeniu planowanej budowy zarówno pod względem zakresu prac oraz terminu 
ich wykonywania 

• Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora 

• Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej  
w zakresie zgodnym z obowiązującymi normami 

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP  
• Wszystkie otwory przyłącza powinny być uszczelnione przed przenikaniem gazu. 
• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność, ze względu na 

możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 
• Dla dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń komunalnych (najczęściej przy 

niepewnym położeniu) należy wykonać przekopy kontrolne. 

• Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzację przyłącza teletechnicznego. 
• Należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy 

• Przed rozpoczęciem robót Inwestor ( Wykonawca) winien powiadomić właściciela 
nieruchomości celem spisania protokołu przejęcia terenu na czas prowadzenia robót. 
 

 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor (wykonawca) winien zapoznać się z treścią 
wszystkich zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentów ze względu na 
zawarte w nich zalecenia i warunki uzgodnień dotyczące wykonawcy . 

Prace ziemne w pobliżu obcych urządzeń znajdujących się pod ziemią, należy 
wykonywać pod nadzorem technicznym właścicieli tych urządzeń. 
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6. Wykaz ważniejszych materiałów 

1. Rura Ø 110 mm     mb. -          152,0 

2. Rura Ø   32 mm     mb. -          390,5 

3. Rura A-110-PS     mb. -            8,0 

4. Studnia SKR-1     szt. -            8,0 

 

 

7. Załączone dokumenty 

Dokumenty t.j, informacje, decyzje, opinie i zgody zamieszczono w następującej 
kolejności : 

- Oświadczenie projektanta. 

- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta  

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

- Notatka z  
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Oświadczenie 
 

 

 

 

Oświadczam, że zadanie pt. ,,Kanalizacja teletechniczna zy teletechnicznych na 

potrzeby infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” 

zlokalizowanym na działkach nr 1405/3; 1405/4 przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 

realizowane będzie w trybie bez zgłoszenia robót budowlanych na podstawie art. 29a 

wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

zmianie niektórych ustaw (dz. U. nr 163 poz.1364) , której przepisy weszły w życie z dniem 

26 września 2005r. 

Opracowanie powyższe zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 

któremu ma służyć. 

 

 

 

grudzień 2016 r. 

…………………………………… 

podpis 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby 
infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy  
ul . Księdza Piotra Skargi 10, na działkach 1405/3 i 1405/4. 

 

 

1.2. Zakres opracowania 
1/ Budowy odcinka kanalizacji z rur RPP-110   – 152 mb 
2/ Budowa studni kablowych SKR-1    – 8 szt. 
3/ Budowa przyłączy w kanalizacji z rur RHDPE 32/2,9 – 267,5 mb  
4/ Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą A-110-PS  – 8 mb 
5/ Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany  – 123 mb 

 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 
− Umowa nr Z-19/2016 z dnia 10.11.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej, dotyczącej stworzenia infrastruktury teleinformatycznej,  w zakresie 
objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Studium wykonalności „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

− Podkłady architektoniczne przekazane przez Inwestora. 
− Ustalenia z Inwestorem. 

− Przeprowadzone wizje lokalne. 
− Obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

1.4. Uzgodnienia 

Przed wykonywaniem prac przebieg trasowy przyłączy należy uzgodnić z ZESPOŁEM 
UZGODNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w Grójcu ul. P iłsudskiego 59 
05-600 Grójec.  
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2. Charakterystyka ogólna 

 

2.1. Zakres przedmiotowy PBW 
Tabela 1  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  robót 

długość 
trasowa 

[m] 

długość 
instalacyjna 

[m] 

ilość 

[sztuk] 

powierzchni
a  zajęcia 

[m2] 

1. Ułożenie rury Ø RPP-110 152,0 152,0 - - 

2. Budowa studni kablowych SKR-1 - - 8 - 

3. Budowa przyłącza w kanalizacji z rur HDPE32/2,9 267,5 267,5 - - 

4. Zabezpieczenie kabli eN rurą A-110-PS 8 8 -  

5. Montaż rury RHDPE 32/2,9 na uchwytach do ściany 123 123 -  

 

2.2. Miejsce i cel realizacji 

 Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalizacji teletechnicznej oraz przyłączy 
teletechnicznych do budynków w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu przy ul. 
Księdza Piotra Skargi 10 i ma na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu usług e-zdrowia.  

 

3. Część techniczna 

3.1. Przyłącza teletechniczne 

3.1.1. Trasa przyłącza  teletechnicznego 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy wybudować między budynkami odcinek 

kanalizacji z rur RPP-110 i studni SKR-1. Trasę przebiegu kanalizacji pokazano na rysunku 
nr 2 ark. 1 i 2. Rury należy układać na głębokości min. 70 cm, a pod drogami na głębokości 
120 cm. Na skrzyżowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi kable te należy osłonić 
rurami dwudzielnymi A-110-PS. Następnie do kanalizacji należy zaciągnąć rury HDPE 
32/2,9 łącząc budynki G i A, oraz G i B.  

Budynek G i C należy połączyć rurą HDPE 32/2,9, którą należy prowadzić w istniejącym 
kanale ciepłowniczym mocując ją do ściany przy pomocy gotowych uchwytów 
montażowych. 
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3.1.2. Układanie rur 
Projektowane przyłącze teletechniczne wykonane będzie metodą wykopu otwartego. Po 

wybudowaniu przyłącza teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

3.1.3. Rury przyłącza teletechnicznego 
Do budowy przyłącza teletechnicznego zastosować rury Ø 110 mm, oraz Ø 32 mm . 

 
 

4. Warunki techniczne i normy 

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów  
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania ( Mon. Pol. Nr 13  poz. 94 ) 

• ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. 

• ZN-96/TP S.A. – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TP S.A. – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

• ZN-96/TP S.A. – 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. – 021 Uszczelki końców rur. 
• ZN-96/TP S.A. – 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. – 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii 
i urządzeń telekomunikacyjnych 
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5. Zalecenia dla wykonawcy 

• Wszystkie prace wymagają uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej  
w otoczeniu planowanej budowy zarówno pod względem zakresu prac oraz terminu 
ich wykonywania 

• Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora 

• Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej  
w zakresie zgodnym z obowiązującymi normami 

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP  
• Wszystkie otwory przyłącza powinny być uszczelnione przed przenikaniem gazu. 
• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność, ze względu na 

możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 
• Dla dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń komunalnych (najczęściej przy 

niepewnym położeniu) należy wykonać przekopy kontrolne. 

• Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzację przyłącza teletechnicznego. 
• Należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy 

• Przed rozpoczęciem robót Inwestor ( Wykonawca) winien powiadomić właściciela 
nieruchomości celem spisania protokołu przejęcia terenu na czas prowadzenia robót. 
 

 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor (wykonawca) winien zapoznać się z treścią 
wszystkich zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentów ze względu na 
zawarte w nich zalecenia i warunki uzgodnień dotyczące wykonawcy . 

Prace ziemne w pobliżu obcych urządzeń znajdujących się pod ziemią, należy 
wykonywać pod nadzorem technicznym właścicieli tych urządzeń. 
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6. Wykaz ważniejszych materiałów 

1. Rura Ø 110 mm     mb. -          152,0 

2. Rura Ø   32 mm     mb. -          390,5 

3. Rura A-110-PS     mb. -            8,0 

4. Studnia SKR-1     szt. -            8,0 

 

 

7. Załączone dokumenty 

Dokumenty t.j, informacje, decyzje, opinie i zgody zamieszczono w następującej 
kolejności : 

- Oświadczenie projektanta. 

- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta  

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

- Notatka z  

 

 

  



 

 

 

Projekt kanalizacji teletechnicznej dla okablowania światłowodowego infrastruktury 
teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu 

8 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 

 

 

Oświadczam, że zadanie pt. ,,Kanalizacja teletechniczna zy teletechnicznych na 

potrzeby infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” 

zlokalizowanym na działkach nr 1405/3; 1405/4 przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 

realizowane będzie w trybie bez zgłoszenia robót budowlanych na podstawie art. 29a 

wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

zmianie niektórych ustaw (dz. U. nr 163 poz.1364) , której przepisy weszły w życie z dniem 

26 września 2005r. 

Opracowanie powyższe zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 

któremu ma służyć. 

 

 

 

grudzień 2016 r. 

…………………………………… 

podpis 
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