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Temat: warunki techniczne na przebudow~ rub zabezpieczenie urzqdzen Orange Polska SA kolidujqcych z projektowanq 

budowq dr6g gminnych w lokalizacji: m. Blomino, m. Bozewo, m. Lutomierzyn, m Zbyszyno-Brzescie gmina Baboszewo, 

m. Baboszewo ulica Zielona, m. Baboszewo. 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na pismo dotyczqce projektowanej przebudowy drag gminnych w lokalizacji: Zbyszyno-Brzescie, 

m. Btomino, m. Bozewo, m. Lutomierzyn gmina Baboszewo oraz ulic: Zielona, Polna w m. Baboszewo 

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejqcq doziemnq sieciq teletechnicznq eksploatowanq przez 

Orange Polska SA 

W zwiqzku z tym nalezy, na koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracowac projekt i wykonac przebudow!il i 

zabezpieczenie istniejqcych urzqdzen telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizj!il z projektowanq inwestycjq, 

zwracajqc szczegalnq uwag!il na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyZowan elementaw uzbrojenia 

tFlrenu. 

Usuni!ilcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych: 

1. Istniejqcq siec teletechnicznq w miejscach skrzyZowan z projektowanq przebudowq drag: Zbyszyno-Brzescie 
gm. Baboszewo, m. Btomino gm. Baboszewo, m. Bozewo gm. Baboszewo, . ttJtomiel'Z'¥ 
gm. Baboszewo (na mapie kolizj!il oznaczono jako Z), m. Baboszewo ul. Polna, m. Baboszewo ul. Zielona, 
nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu: 

- przepusty/rurociqg kablowy pod drogq, rura AROT PS-160mm, RHDPE fi 160mm 

- kable doziemne pod drogq, rura AROT PS-110mm, RHDPE fi 110mm 

2. .W . t utomier-zyn zaprojektowac przebudow!il (budow!il lub ~ozenl) istniejqcego kabla doziemnego, 

przytqczeniowego (ua mapie-Kolizje ozn:aczorfO jakt 
- oston kabla typu KM-2 lub KM-3. 

3. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejqcej sieci telefonicznej prowadzic r!ilcznie bez utycia sprz!iltu 
mechanicznego. 

4. Przed przystqpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejqcej sieci 

telefonicznej. 
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5. W przypadku uszkodzenia istniejqcej kanalizacji teletechnicznej na etapie wykonywania prac ziemnych: 
rurociagu kablowego - naleZy wykonac napraw~ rurociqgu poprzez zastosowanie rur 

grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-58mm, 

- ponadto na odcinkach gdzie powstanq ewentualne uszkodzenia rurociqgu kablowego 

(uszkodzenie - odcinek powyzej 1 m), nalezy utozyc rur~ HOPE fi 40/3,7 - tyle rl.J~~ zostanie uszkodzonych; 
kabli telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montaiowe dla uszkodzonych kabli zostanq 
przedstawione przez pracownika Orange Polska SA 
- koszt naprawy uszkodzonych odcinkow sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot. 

6. przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc 

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Oz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864); 

7. Zachowac normatywnq grubosc przykrycia istniejqcych kabli doziemnych oraz kabla 
optotelekomunikacyjnego od projektowanych nawierzchni zgodnie z normq ZN-96 TPSA-004. W przypadku 

braku mozliwosci zachowania ww. odlegtosci infrastruktur~ telekomunikacyjnq nalezy zabezpieczyc 
dodatkowymi rurami ochronnymi lub przebudowac na wymaganq gt~bokosc; 

8. Wszystkie prace na skrzyzowaniach i w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej naleZy wykonywac 
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami 
techniczno - budowlanymi, pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska SA; 

9. Prz8tozenie doziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normq ZN-96ITPSA-027 

i powiqzanymi z niq Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tqcznosci -
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wyst~powania kolizji, zas w przypadku kabli swiaUowodowych -
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tqcznosci; 

10. W miejscach skrzyzowan z jezdniq doziemne kable telekomunikacyjne naleZy zabezpieczyc rurq ochronnq 
grubosciennq przez catq szerokosc jezdni; 

11. Przebudowywanq siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wtasnosciq gestora drogi publicznej. 
W przypadku, gdy nie b~dzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, 
Inwestor zobowiqzany jest zapewnic zgod~ wtasciciela dziatki na lokalizacj~ infrastruktury telekomunikacyjnej 
oraz dost~p do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA SA 
Zobowiqzany jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob 
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich b~dq obciqiaty Inwestora; 

12. Ponadto informujemy, ze na obszarze obj~tym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobienstwo wyst~powania niezinwentaryzowanych urzqdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie 
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanq stwierdzone roznice pomi~dzy danymi otrzymanymi 
z ORANGE POLSKA SA a stanern w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do ORANGE POLSKA SA, 
uzgodnic z wtascicielem urzqdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujqC w projekcie przebudowy; 

13. W przypadku zmiany rz~dnych terenu naleZy uwzgl~dnic regulacj~ poziomu istniejqcej infrastruktury 
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. 
14. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si~ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK 

dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA projektu 
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cz~sci telekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie 

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu 
+ ptyta CD) prosz~ sktadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzqdzania Oanymi 0 Infrastrukturze w 

Ptocku ul. 1 Maja 7; 

15. Opracowany projekt powinien zawierac szczegotowe dane, dotyczqce zakresu sieci telekomunikacyjnej 
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci 
oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzqdzen kubaturowych znajdujqcych si~ w pasie drogowym, 

przekazywane do wtascicieli i zarzqdcow drog w celu otrzymania Oecyzji na zaj~cie pasa drogowego; 
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16. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzqdzona i sprawdzona przez osoby posiadajqce odpowiednie 
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa 

Budowlanego, a takZe zawierac oswiadczenie, 0 ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.; 
17. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczqcego linii swiaUowodowych zostanq udzielone 

przez - Mariusza Nowocinskiego tel. 22 619 35 45 natomiast dane dotyczqce kanalizacji i kabli miedzianych 

zostanq udzielone przez - Pawel Hincmanowski tel. 24 263 61 06. Przekazane dane nie zwalniajq 
..:- _ .-

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 
18. Wszystkie prace zwiqzane z infrastrukturq telekomunikacyjnq naleZy wykonywac zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA SA 
projektem, pod scis!ym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych ORANGE POLSKA SA; 

19. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji Iokalnej, 

wystlilPowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezqcych do innych operatorow naleZy wystqpic 
do poszczegolnych firm 0 wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli blildqcych ich wiasnosciq. 

W przypadku uzyskania informacji 0 rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA SA pod budoWIil 
planowanej sieci naleZy wystqpic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji 
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowlil). Uzyskane dokumenty 
formalne naleZy dotqczyc do projektu, a narzucone rozwiqzania techniczne uwzgllildnic w opracowanej 
dokumentacji; 

20. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzqdzen teletechnicznych wynikajqce z naruszenia 
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzqdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 
wlasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynik!ych z tytulu awarii zwiqzanych 
z przebudowq, pokrywa naruszajqcy stan istniejqcy; 

21. Roboty budowlano - montaZowe naleZy zlecic wylqcznie firmie specjalizujqcej silil w robotach 
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmlil: 

• -irma~P-ai::tReI'SKa IB ::r-€lltecl5~Sp.:;r.o~o (ul. Bartlomieja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), 
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA posiada certyfikaty ISO 9001 
gwarantujqce wysokq jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych; 

ORANGE POLSKA SA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiqzanych 
z budowq lub przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany blildzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 
24 miesililcy wyrzqdzil dla ORANGE POLSKA SA szkod~ poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie 
umowy dotyczqcej sieci ORANGE POLSKA SA lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA SA 
rozwiqzala takq umowlillub odstqpila od niej z winy tego wykonawcy; 

22. Ola prac polegajqcych na przebudowie obiekt6w budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych 
I radiowych - dalekosililznych (milildzynarodowych, mi~dzymiastowych i wewnqtrzstrefowych) oraz linii 
pomi~dzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Oz.U. z 2001 r., nr 138, poz.1554) oraz 
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane; 

23. Inwestor zobowiqzany jest przed rozpocz~ciem prac, ktorych dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie 
wystqpic z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem 0 formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu 
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA SA wskaZe upowaZnionego przedstawiciela w celu 
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury teletechnicznej oraz 
dokonania odplatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robot przez 
przedstawiciela ORANGE POLSKA SA jest mi~dzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA SA jednego 
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiqzany jest zglosic do ORANGE 
POLSKA SA prace min. na 5 dni roboczych przed przystqpieniem do robot. Szczeg6ly dotyczqce 
prowadzenia nadzorow i odbior6w koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezc na 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA bez zgloszenia jest 

naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA SA i b~dzie zgiaszane organom scigania; 
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24. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy 
rozpocz~cia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy 
kierowac go na adres: 

Orange Polska SA 

Dostarczanie i Serwis Ustug 

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa 
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 

W przypadku rozpocz~cia prac na sieci optotelekomunikacyjnej 0 terminie rozpocz~cia prac nalezy 

powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres: 

ORANGE POLSKA SA 
Dostarczanie i Serwis Ustug 

Techniczne Interwencje Terenowe - Centrum 
ul. Zawadzkiego 8, 07 -412 Ostrot~ka 

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.: 

• informacje 0 wykonawcy robot - imi~ i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot 
• certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowainy dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych; 
• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow, 
• harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac, 
• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiq zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA SA 

oraz kopiq pozwolenia na budow~), 

• inne dokumenty okreslone na etapie projektowania. 
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpocz~cia robot! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym 

wniosek zostat zarejestrowany. 

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza si~ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE 
POLSKA SA zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot 
wymagajqcych nadzoru. Optaty naliczane Sq za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA SA 
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego. 
Przedmiotowy dokument ;.JodpiSL!!a . ~rzedstawicie!e ORANGE POLSKA SA i Inwestora. W pr?Ypadk:u 
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora ProtokOt Odbioru Koncowego/Nadzoru 
Wtascicielskiego ORANGE POLSKA SA zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. 
Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru 
Wtascicielskiego przyczyn~ odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. ProtokOt 
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawq naliczenia optat za sprawowanie odptatnego 
nadzoru; 

25. Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej b~dqcej w uZytkowaniu ORANGE POLSKA 

SA naleiy spetnic wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq. 
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA SA: 
• przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub, 
• przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpocz~cia swiadczenia nadzoru nad 

realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajq przekazania placu 
budowy, 
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b. przedstawiciel inwestora zgfasza zamiar prowadzenia prac wysyfajqc wniosek na wskazany w punkcie 17 

wydanych Warunk6w Technicznych adres wfasciwej kom6rki Wydziafu Utrzymania Usfug i Infrastruktury 

uzupetniajqc przekazywany zakres informacji 0 dane dotyczqce: 
• miejsca prowadzenia prac, 
• terminu rozpoczE?cia i zakonczenia prac, 
• nazwiska i numeru telefonu do kierownika rob6t, 
c. w odpowiedzi na ztozony wnioseklzamiar rozpoczE?cia rob6t! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od kom6rki ORANGE POLSKA SA, do kt6rej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug 

i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany, 

d. wykonawca rob6t uzupetnia tab licE? informacyjnq (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane 

dUZymi literami, w spos6b trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajqc nastE?Pujqce dane: 

• nazwE? firmy - wykonawcE?, lub podwykonawcE? prac, 

• imiE? nazwisko kierownika robot, 
• numer telefonu komorkowego do kierownika rob6t, 
• numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany, 

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jq w widocznym mleJscu np.: 

na zastawach ochronnych lub za przedniq szybq od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy 

znajdujqcym siE? na miejscu/w poblizu wykonywanych prac, 

f. po zakonczeniu prac oraz usuniE?ciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 
ORANGE POLSKA SA. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni6 z przedstawicielem ORANGE 

POLSKA SA w momencie przekazania tablicy. 

26. Zakonczone prace zwiqzane z przebudowq infrastruktury ORANGE POLSKA SA nalezy zgtosi6 do odbioru 

komorkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem; 

27. Niniejsze warunki techniczne watne Sq przez okres 6 miesiE?cy od dnia ich wydania. 

UWAGA: 
Wykonawca przystE?pujqC do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA SA, zobowiqzany jest do 
przestrzegania i stosowania standard6w w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostE?Pu w zakresie: 

• uzgodnienia terminu rozpoczE?cia prac, 
• prowadzenia prac wytqcznie pod nadzorem wlascicielskim ze strony ORANGE POLSKA SA, 
• oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq. 

SzczegOtowy sposob postE?Powania dla powyzszych wymagan zostat zapisany: 

• w punkcie 18, 19, 20 niniejszych Warunk6w Technicznych 
oraz 

• na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Zalaczniki : 

1 . Wysokosc opiat 

2. Mapy - 6 egz. 
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