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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NA  WYKONANIE PRZYŁ ĄCZA W POSTACI WŁASNEJ KANALIZACJI 

TELETECHNICZNEJ  
I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest :  
Wykonanie przył ącza w postaci własnej kanalizacji teletechnicznej –  880,0 m 
1.Zamówienie obejmuje:  
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza w 
postaci kanalizacji teletechnicznej  dł. 880,0 m (  w formie rury osłonowej o przekroju 
zewnętrznym  110 mm ) oraz umieszczenie w niej  kabla światłowodowego min. 48J . 
1.2. Planowany przebieg przył ącza: 
Od działki Nr 46/1 obręb geodezyjny Nidzica  ( z nawiązaniem do kanalizacji Orange ) do 
wieży  usytuowanej na działce Nr 202/24 w obrębie geodezyjnym Napiwoda  w m. Waszulki . 
1.3 .Projekt techniczny    na wykonanie przył ącza w postaci kanalizacji teletechnicznej  
powinien być wykonany na mapie sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest   uzyskanie wszelkich  niezbędnych uzgodnień oraz 
wymaganych prawem decyzji administracyjnych . 
1.4. Wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonanie przył ącza w postaci 
kanalizacji teletechnicznej  
Podstawowe roboty do wykonania : 

-  roboty ziemne , 
-  ułożenie  rur osłonowych  o przekroju zewnętrznym  110 mm , 
– umieszczenie kabla światłowodowego min. 48J ,  
- wykonanie pozostałych  robót zgodnie z projektem technicznym ,  

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z : 
- projektem technicznym    ( wykonanym   przez Wykonawcę ),  
- warunkami wydanych uzgodnień i  decyzji  administracyjnych, 
-   warunkami wynikającymi z  przepisów  prawa budowlanego,  
-  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
-  przepisami bhp i p.poż. 

Wszystkie materiały, maszyny  i urządzenia  niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy 
dostarcza na własny koszt Wykonawca.  
Materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymogami projektu 
budowlanego, posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz powinny być fabrycznie 
nowe. 
II. WARUNKI  GWARANCJI  
1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy  od dnia 
zakończenia odbioru ostatecznego i podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót . 
III.  TERMIN REALIZACJI UMOWY  
1. Wymagany termin realizacji zamówienia zostaje określony : do 31lipca  2014 r. 
Za datę wykonania zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokółu odbioru 
ostatecznego . 
 

 

 


