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8
Temat Warunkitechnicznena tymczasoweprzełożenie
siecite|ekomunikacyjnei
w zwiazkltz p|anowaną
budowaodkrywkiTomislawice.
szanowni Państwo,
w odpowiedzina pjsmo dotyczqceprojektowanei
budo\Ą1odkrywk Tomisławjce
]nformuiemy,
że
p|o]ektowana
pŻez
istniejęcq
nwestycjako|dujez
siec]qte|etechncznq
eksp]oatowanq
oMNGE PoLsKA s'A'
(fwanadaLej,'oPL'').W zwi4fkt]z tymna]eży'
na kosztnai']szaj4cego
opracowaćploje|ti v,^/konać
stanistniejqcy.
pŹełożenie istniejqcych u|f4dzeń te|ekomunikacyjnychwchodzqcych w ko|izjęz projeKowanq inwestycjq'
zwracajqc szczegÓ|nq UWagęna norma!'l/Vneod|egłośc
W zakresie zb|iżeńi sk|zyfowań e|ernentówUzbrojenia
terenu.
l.JsunięciekoLizjijest uwarunkowanespe|nienjemponiźszychWĄ/tycznych:
1'

2'
3'

4.

Wykonaćpąelożenie
w pastechn]czny
odkrywklsiecite|etechnicznej
zgodniez n/wwytycznymi:
a) W pK. c dz' nr 144 obrębKryŚzkowicegm. WierzbinekWybudować
szafędostępowqwrcz z pt^ląazem
energetycznyrn
zgodnez za|4czdkem1do Umowynr 3343/2014/R
'
b) od pk. A dz. fi 228 |ub229 ob|ębKwiatkowogm. Wierzbinekdo pK' c dz' nr 144 obrębKrysfkowice
gm' WierzbinekWybudowaćkabe|miedziany)oTKN,4XpW
35x4x0'6' kabe]zakończyćw szafe dostępowej'Na
nowy kabe]pżełqczyó|
W pkt. A kabe|rniędzycentraowy
XfTKlV]XpW
5X4x0'6oraz rozdzielczy)ęTKMXpw
5x4x0'6'w pl(t'B (dz'ńr 31 obrębPa|mowogm' Wierzbnek)kabe|rozdz]e|czy
)oTKMXpW5x4x0'6'W pld' c
kabe]rozdzie|czv
)ŁTKMXow10x4X0'6.
na]eł wykonywaćzgodnie z obowiqfujqcymi
Wsrystkie prace zwiqzane z intastrukturqte|ekomunikacyjnq
prfepisamitechniczno-budowlanyrni
oraf Rozpo|zqdzenie
N/]n]stra
|nfrastruktury
z dnia26 pazdziernika
2005r'
W sprawieWarunkóWt6chn]cfnych'
obi€ k ty budow|anei ch
iakm powinnyodpowiadaćte|ekomunikacyjne
. Usytuowanie
(Dz.U.z 20o5r'nr 219' poz.1864z póŹn'zmianami)i
jest naruszeniem
prac na siecioPL bef zgłoszenia
\^'rykon}a/vanie
własności
oPL i będziezgłaszar]e
olganom
Ściganla'
Wszystk]eprace pro]ektowe
i Wykonawcfepownny być Wykonanetak aby W Wynik]|ea|izai]ipŻe\oże|ia
infrastrul(ury telekomunikacyjnejnie doszło do zw]ększenia Wartościu|zqdzeń i zachowane zostanq
dotychczasowe\^/łaściwości
uĄ'tkowei parametrytechniczneuzqdzeń'
Ponadto lnformujemy'że na obsza.ze obiętym przed|.lotowymfadaniem nwesrycyjnymistnieje
prawdopodob]eńsh/r'o
Wysiępowania
niezinwentaryzowanych
u|zqdzeńte|etgchnicznych.
Jeże|iW trakcieWizi]
przez
projektanta'
pomiędzy
|oka|nej,dokonywanej
zostanQ stlvierdzone różnice
danymi otrzymanymi

:::

5.

6.

L

9.

uŻĄdzeń
z oPL a stanem W terenie'należ}je niezvvłocznie
zglosić do oP! Uzgodnićz W|aścicie|em
(sieci).
teletechnicznych
potwierdzić
Loka|ifację
w terene podziemnej
lnfastruldury
te|ekomu
n kacyjnejna]eż}
za pornocqpopŻecfnych
p|zekopóWkontrohych'W sposób widoczny,Myczyć iofnakowaćpŻeblegiinfrastrukt!ry
teekomun]kacyjnej'
W pzypadku odkryciaW trakcierobót ziemnychinfrastruktury
te|ekomunikacyjnej
nienanesonejna p|anie,
na]eŻ!]Ą zabezpeczyćna kosf inwestorai powiadomićpŻedstawicie|a
oPL Dosta|cfanie serwis Ust]g'
ObsfugaTechnicznaKlientaw KaliszuiorazinspeKoranadzoru.
Bea|izacjapowyżs./ch prac możeodbylvać się na podstawie uzgodnioneji zaakceptowanejpodczas Narady
KoordynacyjnejdokumentacjiprojeKowej, oraz zaMedzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektubudow|anego
W częścite|ekomunikacyjnej,
zawjerąqcegopotwierdzenie
zgodnościz oryginałem'
Proje}dwykonawczy(W2 egzernp|a|zach+ pMa cD) i budow|any(W] egzempla|zu + pMa cD) proszęsldadać
do zaił.r'
erdzeńa w Dzia|eZaz4dza^a Zasobam]|nf.astruktury
i obs|ugi K|ientaW Łodzi w Łodzi''
ul.Okoniowa
16.
pro]ektowa'
Dokumentac]a
będze mogłabyć zaopiniowana
tyko po pŻedstawieniu
kopi pelneidokumentacji
w zakresiesieciteekornunikacyjnej
bldowlanejlwykonawczej
potŻebne
Dare technczne
do opracowaniaprojektu pŻebudow kanal]zacji,kab|i miedflanych'|inji
śWiatłowodowych
fostanq Udzie|onew Dzia|ezaeĄdza|ia Zasobami |nfrastfuKuryi obsługi KIientaW Łodzi
w Łodż przy u|.okoniowa16 (sprawęprowadziAńur skonecmy te|.42 635 83 16)'Przekazanedane nie
proieldanta
zwa]niaja
W terenie;
od dokonaniawi4i |oka|nej
Roboty budow|ano montażowew zakresie infrastrul(Uryte|ekomunikacyjnei
na|eł rea|izowaćpo uzyskaniu
zgodyW oPL na prace p|anoweoraz z|ecidWyĘcfniefmie specja|iz|Jj4cej
się W loboiachte|etechnicznych'
któraposada Udokumentowane
doświadczenie
W budovulictweteekornunikacyjnym
'
pracbudowanychbranży
rekomendujemy
Jednocześnie
do wykonania
teekomunkacyjnej
firmę|
.

Firn]aPańnerskaTP Te techsp. f o'o. (u|'Bań|on']
eja2 02 683Warszawa,t9' 2254901 11)'która
plowadfifadania]nwestycyjne
na rzeczorangePo ska s'A., Kóra kompeksowokonserwuje
nfrastrukturę
te|ekomunikacyjnq
stanowiqcq
Masność
orangePoska s.A' posiadaceMkaty |so 9o0Tgwarantuj4ce
practe|ekomunikacyjńych
pracoraf dużedośWiadczenie
wysokqjakość
w prowadzeniL]
. FirmaPańnerskaE|te|sp.zo.o' (U|.Kaliska21,61.131Pomań' te|'61 817 8443)' hóra komp|eksowo
konsen^,Uje
infrastrukturę
telekomunikacyjnq
orange Polska s.A' ' posiada ceMkaty
stańowi4cQW.łasność
|so 9001 gwarantujqceWysokqjakośćprac olaz dużedoświadczenie
w prowadzeniuprac
telekomunikacyjnych
oPL zastzegasobieprawodo odmovv}Vvrydania
zgodyna prowadfeniepla. zw azanychz
budowq|UbprzebudowQ
wskafanybędziepodmiot,któryW okrese ostatn]ch
24
sjeci,gdyjakoWykonawca
rniesięcy
Wyżqdfłd|aoPL szkodępopęef nie\ĄĄ/konanie
iub nienaeż}te
Wykonan]e
!mowydotycfqcejsiec
oPL |ubz którymw tYmokresieoPL rozw4załatakqumowę|Ubodstqpiła
od niejz winytegoWykonawcy.
1 0 . W przypad'o Uszkodfeniainfaśrukturyte|et€chnicznej,w szczegó|nościw 'jvynikuni€dotrzyrnania wymagań i
warunków okeś|onychw niniejszymdolomenc|e, oPL obciął sprawcę p€|rrymi koMami naprawy oraz
odszkodowani€m za śraty zwiqzane między innymi z wypI"ac,onymi
bonifkatami i karami wynikająrymiz
zawarrychpŻez oPL umów z ldientami,a takżeinnymikalami administrac'nymi.
jest przed rozpoczęciem
prac' którychdotyczqnlńejsfewarunkitechnicznepisemnie
|nwestorzobowiqzany
ll,
\Ą1stqpićz WypŹedzenlemco ńajmniej14 dni lobocfych z wnioskiemo nadzór właścic
e skj i forma|ne
pŻekazanąinfrastruktury
Przedstawc]e|e
do pŻełożenia'
oPL i |nwestora
spolzqdzajqprolokó przekafana
pzez oPL odp|atnego
infrastrll.tury
do przełożenia.
ZasadyWykonywania
nadzoruwłaścce|skego
iodbioru
końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór \,\,łaścic
e|sk Wskazano na stronie
www'oranoe.o|/Wniosekonadzor'
Jeże|Wniosekdotyczyrozpoczęca prac na siecimiedfianej(cu)izasobach
(cu i optoteekomunikacyjnej)'
Wspó|nych
wnioseknaleŹY
kierowaćna adres:
OrangePolskaS.A.
obsłUgaTechnicfnaK|ientaZachód
WĄ/dfia|
UirŹymaniaUs]Ugi |nfrastruktury
A|'Wo|ności
7' 62.800Ka|isz
e.ma I Dlsl.J'F\Mł|JlJi]Ka|isz@oranoe'com

12.

Da prac rea|izowanych
na infrastruktuŻe
kacy]ne]
te|ekornun
będqcejWłasnościq
oPL naeżyspełnćWymóg
prowadzenia
prac
znakowaniam ejsca
tab|icQinformacyjnq
zawiorajqĘdane |nwestora
i kontakt'nazwęfirmy
pŹebudowęi kontaK, numerzgńcszgnia
rea|izujqcej
nadanyprzezoPL' Pzekafanietakiejtablicynastępuje
na
zasadachokreślonych
W DodatkowĄ/ch
Wymaganach stanowiqcych
za]4cfnk do warunkówtechnicznych.
zakończonep|acezwiqzanez pŻebudowqnlrastru|(tury
oPL na|ezyfglosć do odboru komórkonrWskafanym
W punkce T2co najmnej 3 dnipŻed panowanynr
odbiorem'
po
prac
pżelozonq
nwestor zakończeniu zwrócioPL
injiastru|durę
te]ekonr!
n kacyjnqoraf przekaze|
. kompet dokurnentacji
powĄ/konawczejw
postacitradycyjnej
oraf e|e|dronicfnejW
formace PDF na
adresWskafanyW punkcie7 WarUnkóW
na 5 dni przedpanowanymodbioremprac '
.
geode./jnejinfrastruktury
potw]erdzone
szkce inwentaryfacji
pŻez geodeię
te|ekomunikacy]ne]
grąfiiczny
określi
geodezy]nĘ
termindostarczeniakop] rnapyz inwentaryzaciq
Wprowadzonq
do
geodezyjnych
pow
zasobÓw
starostwa atowego'
. Z czynności
peekazaniap|zełożonej
]nfrastruktury
teekon,]unikacyinej
spo|zQdzony
zostane protokoł
odbiorutechncznego,
. Protokó odbiorutechncznegoWnienbyó podpisany'p|zyudzia]efainteresowanych
stron:|nwestora'
j pŻedstawcie|aoPL
WYkonawcy
Nln]ąszeWarunkiiechnicz|eważ|es4 p|zez okres12 miesęcyod dnia ich wydana' oPL fastŻegasobie
moż|iwość
zm]any fajętośckana|izacjiposadowioneiW obsfaŻe p|anowanejinwestycjiW zWQfku
prowadzonq
z
dfiałanościq
operacy]nq.W p|zypadkuzarnaru |azpoczęcia ub kontynuowania
prac
pro]ektowych
po wYgaśn]ęciu
Ważności
warunkóW,na|eżyWystqpicdo oPL o ich proongatębqdź
wĄ/stawien
e nowych'

pracUiętyW zaop]niowanynr
proiekcietechnicznyrn
1 7 . Na zakres\ĄĄ/konanych
|nwestor
udz]e|i
oPL gwarancjna
okres 36 nriesięcylczony od dnia podpisaniaprotokołu
prze|ożonei
odboru techn]cznego
infrasiru|dury
teekomunkacyjnej.
|ntegra|nq
cfeśćWarunkówtechncznychstanowĘDodatkoweWymaganiaoPL stanowiqceza|qcznikdo
warL]nków
techncznych'PodmiotWystęptjiqcy
z wnioskemo Wydaniepowyższych
WarUnkóW
techncfnych
jest do fapoznaniasię i stosowaniaWymagańw trakciereaizacji]nwestycji
zobowlqzany
d|a|dóĘ warunki
techncznezostafywydane.
Dodatkowe
Wymagania
oPL dostępnesq róWnież
na stronjewww'oranoe'ol/Wniosekonadzor'

UWAGAj
|nformujemyże W obszaze działań nwestycyjnychmogq zna]dowaćsię e|ementynfrastru]<iury
teekon,]Un
kacyjną(kabe szafy'puszki)będqcepod napięciemniobozpjecznym'
Elementyte oznaczonesq
pzyweszkarn ko|oruczeMonego,zawieraiqcymi
informac]ę
o \/]ystępowaniu
napęcianebefpecznego.W
projetdowejnaeł umeścićlnformacjęo możwościWrystępowania
dokumentac]]
na trasie/wre|ac]i
pro]ektowanego
zasobu'eiementóWinfrastruktury
z napjęcamjn ebefpiecznYn,]i
i kon]eczności
fachowania
podczas pracy nalw zbiżenu z niml' osoby pzystępujqcedo
szczegónych środkóWostrożności
prac na tak oznakowanyche|ernentachinfrastru}dury
Wykonyvvania
W których WĄ/stępujq
nap]ęcia
niebefpieczne'powinnyposadaó al(Ua|neUprawnlen
a sEP (Ę oraz zobowiafanesq do pŻestŻegan]a
nstrukc BHP.
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