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1.  Cz#$% ogólna  

1.1 Podstawa opracowania 

Podstaw$ do opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowi!: 
- umowa nr E'-262/27/8/2011 z dnia 28.09.2011r. zawarta z Urz$dem Morskim w Szczecinie 

- warunki techniczne wydane przez Urz!d Morski w Szczecinie 

- ustalenie i uzgodnienia w trakcie opracowania projektu  

 

1.2 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okre#lona umow! dokumentacja, projekt budowlany  pn.:  

Budowa kabla $wiat&owodowego 12J przy&'cza do Latarni Morskiej przy ul. Bunkrowej 1 w 

!winouj$ciu    

 

1.3 Zakres rzeczowy 

Dokumentacja niniejsza obejmuje budow$ kabla #wiat"owodowego12J, który przez w"!czenie w 

istniej!cy kabel #wiat"owodowy 12J stanowi!cy w"asno#) Urz$du Morskiego w Szczecinie przy"!czy 

Latarni$ Morsk! przy ul. Bunkrowej 1 do Punktu Obserwacyjnego (winouj#cie przy ul. Ku Morzu 1.      

Zakres rzeczowy dokumentacji jest nast$puj!cy: 

- wykonanie przepustów kablowych pod przeszkodami terenowymi rur! HDPE 125/7,1 o d"ugo#ci 

230,0m  i 55,0 m (Ob. Nr 1 i 3) metod! przewiertu sterowanego            - 2przewierty  

- jw. pod drogami rur! HDPE 110/6,3 o d"ugo#ci 15, 8 i 22m metod! przecisku           - 3przeciski   

- budow$ w ziemi ruroci!gu kablowego 1 x HDPE 40/3,7    - 490,0m 

- u"o%enie z ruroci!giem jw. kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw2x2x0,8   - 490,0m  

- wci!gni$cie do przepustów rurowych ruroci!gu i kabla lokalizacyjnego  - 330,0m 

- monta% zasobnika z"!czowego na ruroci!gu istniej!cego kabla #wiat"owodowego - 1szt.  

- wykonanie z"!cza odga"$*nego na kablu XzTMKxpw 5x4x0,6 /XzTKMXpw 2x2x0,6- 1z"!cze 

- budowa kanalizacji kablowej 2 otw. z rur PCW150 na terenie dzia"ki na której zlokalizowana jest 

Latarnia Morska i budynek techniczny      - 57,5m   

- budowa studni kablowych SKR1 (RC+OC w p"ycie)     - 4szt.  

- demonta% istniej!cych studni kablowych SK1     - 2szt.    

- budowa studni SKR2 z bloczków (RC+OC w p"ycie)     - 2szt.  

- wci!gni$cie rury HDPE 32/2 do kanalizacji kablowej     - 110,5m 

- wprowadzenie do ruroci!gu jw. metod! pneumatyczn! kabla #wiat"owodowego Z - XOTKtsd 12j  

- 490,0m 

- wprowadzenie do rury kanalizacji wtórnej  metod! pneumatyczn! kabla #wiat"owodowego Z - 

XOTKtsdD12j          - 52,0m 

- monta% z"!cza #wiat"owodowego odga"$*nego na kablach 24J/12J w zasobniku z"!czowym z 

zastosowaniem mufy firmy OPTRONIK typu OZKS 160N-1/S12-AB/D  - 1szt.   

- wprowadzenie i zako&czenie kabla #wiat"owodowego 12J w budynku technicznym Latarni  

Morskiej          - 2wprow. 

- wprowadzenie i zako&czenie kabla #wiat"owodowego 12J w budynku Latarni Morskiej  

           - 1wprow. 

- wprowadzenie do rury kanalizacji wtórnej  metod! pneumatyczn! kabla #wiat"owodowego Z - 

XOTKtsdD12j          - 47,2m 

- u"o%enie kabla #wiat"owodowego ZW-NOTKtsdD 12J w pionie rurowym Latarni Morskiej 

           - 68,0m.  

- monta% prze"!cznic #wiat"owodowych ODF      - 2szt 

- pomiary #wiat"owodowe kabla 12J       - 3odc.  

- wprowadzenie i zako&czenie kabla XzTMXpw 2x2x0,6 w budynku technicznym      - 1wprow.  

- pomiary pr!dem sta"ym kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6   - 3odc.  

 

1.4 Inwestor  

Inwestorem jest Urz!d Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin   

 

1.5 Wykonawca dokumentacji  
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Dokumentacj$ wykona" zespó" firmy TELEPROJMONT Sp z o.o. Plac Batorego 4 , 70 – 207 Szczecin 

w sk"adzie: 

Projektant:  Jerzy St$pczyk uprawnienia nr 1616/99/U 

 

1.6 Projekty zwi'zane 

 Niniejszy projekt wykonawczy jest cz$#ci! sk"adow! dokumentacji projektowej pn. Budowa kabla 

$wiat&owodowego 12J przy&'cza do Latarni Morskiej  przy ul. Bunkrowej w !winouj$ciu i jest 

bezpo#rednio zwi!zany z projektem budowlanym  tej dokumentacji o numerze TPM/PB/(win-2011 w 

którym znajduj! si$ wszystkie niezb$dne uzgodnienia, o#wiadczenia i pozwolenia lokalizacyjne.  

 Na podstawie w/w projektu budowlanego stanowi!cego za"!cznik do zg"oszenia robót nie 

wymagaj!cych pozwolenia na budow$ Wojewoda Zachodniopomorski pismem nr I-

1.7843.1.501.2012.RS z dnia 09.01.2012roku nie wniós& sprzeciwu co do zamiaru wykonania robót w 

zakresie okre#lonym w projekcie budowlanym.           

 

2. Cz#$% techniczna 

2.1 Istniej'ce zagospodarowanie terenu 

Opisano w pkt. 2.1 projektu budowlanego o numerze jak w pkt. 1.6 niniejszego opisu  

 

2.2 Budowa przy&'cza $wiat&owodowego  

Budowa przy"!cza #wiat"owodowego do Latarni Morskiej obejmuje realizacj$ kabla #wiat"owodowego 

12J w relacjach: 

- istniej!cy kabel #wiat"owodowy 24J Urz$du Morskiego biegn!cy wzd"u% ulicy Ludzi Morza – 

budynek techniczny / maszynownia Latarni Morskiej przy ul. Bunkrowej 1 

- budynek techniczny / maszynownia Latarni Morskiej -  Trzon Latarni Morskiej przy ul. 

Bunkrowej 1  

Projektowane przy"!cze sk"ada) si$ b$dzie z nast$puj!cych elementów: 

- przepusty kablowe 

- kanalizacja kablowa  

- ruroci!g kablowy 

- kanalizacja kablowa wtórna  

- 2 odcinki kabli #wiat"owodowych 12J z zako&czeniami  

- miedziany kabel lokalizacyjny z zako&czeniami    

 

2.2.1 Odcinek istniej'cy kabel $wiat&owodowy 24J Urz#du Morskiego biegn'cy wzd&u) ulicy 

Ludzi Morza – budynek techniczny / maszynownia Latarni Morskiej przy ul. Bunkrowej 1 

2.2.1.1 Przepusty kablowe 

Pod przeszkodami terenowymi i drogami projektuje si$ wykonanie przepustów kablowych z rur 

HDPE 110/6,3 i 125/7,1 które uk"ada) metod!  przewiertu sterowanego lub przecisku.      

W zwi!zku zaleceniami In%yniera Miasta (winouj#cia wynikaj!cymi z zapisu planu 

zagospodarowania tego rejonu oraz konieczno#ci unikni$cia kolizji z projektowan! w przysz"o#ci 

przebudow! drogi na dzia"kach nr 10/1 i 22 obr$b 11 Warszów kabel #wiat"owodowy projektowanego 

przy"!cza odsuni$to na skraj dzia"ki 22 lokalizuj!c go w odleg"o#ci 1,0m od jej zachodniej granicy.  

Ze wzgl$du na ukszta"towanie terenu w miejscu lokalizacji trasy kabla przej#cie przez dzia"k$ nr 10/1 i 

22 zaprojektowano w rurze przepustu kablowego o d"ugo#ci 230,0m. Przepust wykona) z rury HDPE 

125/7,1 któr! u"o%y) w gruncie metod! przewiertu sterowanego na odcinku od wspó"rz$dnej T2 do 

wspó"rz$dnej T6.   

Tras$ przepustu rurowego przez dzia"ki nr 10/1 i 22 pokazano na rys. nr 1 

Pozosta"e przepusty rurowe zlokalizowane s! na dzia"ce nr 20/3 i projektuje si$ je wykona): 
- metod! przewiertu sterowanego (ob. Nr 3) i rur! 125/7,1o d"ugo#ci 55,0m  

- metod! przecisku w przypadku przej#cia pod drog! (ob. Nr 2 i 4) oraz pod p"yt! betonow! 
fundamentu (ob. Nr 5) – rur! HDPE 110/6,3 

Lokalizacj$ przepustów pokazano na rys. Nr 1.         

2.2.1.2 Kanalizacja kablowa 
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Na dzia"ce nr 56 pomi$dzy budynkiem technicznym / maszynowni! Latarni Morskiej a budynkiem 

Latarni Morskiej projektuje si$ wybudowanie 2 otworowej kanalizacji kablowej z rur PCW 150mm ze 

studniami SKR1 wyposa%onymi w ramy (RC) i pokrywy (OC) ci$%kie.  

Istniej!ce przy budynkach studnie SK1 nale%y zdemontowa) i na ich miejsce wstawi) nowe. 

Projektuje si$ studnie typu SKR-2 z bloczków betonowych. Podczas wymiany studni kablowych 

nale%y szczególn! uwag$ zwróci) na zabezpieczenie istniej!cego okablowania. Kanalizacja kablowa 

wykorzystana b$dzie do wprowadzenia kabla #wiat"owodowego 12J projektowanego przy"!cza do 

budynku technicznego / maszynowni latarni oraz do po"!czenia budynku technicznego / maszynowni 

kablem #wiat"owodowym 12J z Latarni! Morsk!. Ponadto do kanalizacji kablowej wprowadzony 

zostanie kabel lokalizacyjny. 

2 rura  stanowi) b$dzie rezerw$ eksploatacyjn!.  
Szczegó"owy plan przebiegu kanalizacji kablowej pokazano na rys. Nr 1 a schemat na rys. Nr 2..  

 

2.2.1.3 Ruroci'g kablowy   

Zgodnie z warunkami technicznymi Urz$du Morskiego w Szczecinie przy"!cze projektuje wykona) 
jako 1 rurowe stosuj!c rur$ HDPE 40/3,7mm, któr! uk"ada) bezpo#rednio w ziemi na g"$boko#ci 1,0m 

oraz zaci!gn!) do przepustów rurowych opisanych w pkt. 2.2.2.1.  

Ruroci!g kablowy RHDPE budowa) na odcinku od projektowanego na istniej!cym kablu 

#wiat"owodowym 24J UMS zasobnika z"!czowego do projektowanej studni kablowej Nr1 na terenie 

latarni Morskiej przy ul. Bunkrowej. 

Projektuje si$ rur$ HDPE40/3,7 z warstw! po#lizgow! w kolorze czarnym z paskiem %ó"tym. W 

po"owie g"$boko#ci u"o%enia nad rur! HDPE 40/3,7 przy"!cza, u"o%y) ta#m$ ostrzegawcz! koloru 

pomara&czowego z napisem „Uwaga! Kabel #wiat"owodowy”.  

Rur$ HDPE40/3,7 uk"ada): 
- bezpo#rednio w ziemi na d"ugo#ci     - 160,0m 

- zaci!gn!) do przepustów rurowych na d"ugo#ci   - 330,0m  

Jednocze#nie z ruroci!giem kablowy uk"ada) kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6, którego 

schemat pokazano na rys. nr 4. 

Szczegó"owy plan przebiegu ruroci!gu i kabla lokalizacyjnego pokazano na rys. Nr 1 a schemat na 

rys. nr 2 i 4.  

 

2.2.1.4 Kanalizacja kablowa wtórna 

Kanalizacj$ wtórn! z rury HDPE 32/2 na odcinku 52,0m zaci!gn!) do wybudowanej na terenie 

Latarni Morskiej (dzia"ka nr 56), 2 otworowej kanalizacji kablowej pierwotnej na odcinku od studni nr 

1 przy ogrodzeniu posesji do studni nr 6 przy budynku technicznym latarni. 

Kanalizacj$ wtórn! z rury HDPE 32/2 na odcinku 47,2m zaci!gn!) do wybudowanej na terenie dzia"ki 

nr 56, 2 otworowej kanalizacji kablowej pierwotnej na odcinku od studni nr3 przy budynku Latarni 

Morskiej do  studni nr6 przy budynku technicznym / maszynowni latarni.  

Na odcinku od  studni nr 2 do 6 2 rury HDPE 32/2 kanalizacji kablowej  zaci!ga) do jednej rury 

projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej.    

Schemat kanalizacji pokazano na rys. Nr 2 

 

2.2.1.5 Kabel lokalizacyjny kabla $wiat&owodowego 

Dla umo%liwienia lokalizacji dielektrycznego ruroci!gu i kabla przy"!cza #wiat"owodowego przy rurze 

HDPE 40/3,7 u"o%ony zostanie kabel lokalizacyjny. 

Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 na dzia"ce 10/1 w punkcie o wspó"rz$dnych T1 po"!czony 

zostanie z kablem lokalizacyjnym XzTKLMXpwFtlx 5x4x0,6 istniej!cej linii #wiat"owodowej Urz$du 

Morskiego w Szczecinie relacji Punkt Obserwacyjny - Baza Oznakowania Nawigacyjnego w 

(winouj#ciu. W z"!czu odga"$*nym, które wykona) na istniej!cym kablu XzTMXpw Ftlx 5x4x0,6 a z 

którego wyprowadzi) projektowany kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 po"!czy) %y"y 1 - 2 /  

para 1 w kierunku Punktu Obserwacyjnego i %y"y 3 – 4 / para 2 w kierunku Bazy Oznakowania 

Nawigacyjnego. Jako os"on$ z"!cza projektuje si$ zastosowanie os"ony  typu XAGA 500 43/8/150.   

Poprzez zaprojektowan! na terenie dzia"ki Latarni Morskiej kanalizacj$ kablow!, przepust rurowy 

przez #cian$ i kana" kablowy w budynku, projektowany kabel lokalizacyjny doprowadzi) do 
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pomieszczenia dy%urnego i zako&czy) skrzynk! na#cienn! Krone BOX-I z modu"em LSA 10p, któr!  
zainstalowa) obok projektowanej prze"!cznicy #wiat"owodowej. 

Plan sytuacyjny przebiegu pokazano na rys. nr1 a schemat wyprostowany kabla lokalizacyjnego na 

rys.nr4.  

 

2.2.2 Kable $wiat&owodowe 

2.2.2.1 Odcinek istniej'cy kabel $wiat&owodowy 24J Urz#du Morskiego biegn'cy wzd&u) ulicy 

Ludzi Morza – budynek techniczny / maszynownia Latarni Morskiej przy ul. Bunkrowej 1 

Po u"o%eniu i zmontowaniu rury HDPE 40/3,7 ruroci!gu kablowego oraz po wybudowaniu kanalizacji 

kablowej i wymianie studni przy budynkach Latarni Morskiej i technicznym / maszynowni do rury 

HDPE40/3,7 ruroci!gu kablowego i rury HDPE32/2 kanalizacji wtórnej projektuje wprowadzenie 

kabla #wiat"owodowego przy"!cza Urz$du Morskiego Z-XOTKtsd 12J. 

Kabel ten wprowadzi) metod! pneumatyczn! na odcinku pomi$dzy projektowanym na istniej!cym 

kablu 24J Urz$du Morskiego z"!czem odga"$*nym a budynkiem technicznym / maszynowni! latarni. 

 

2.2.2.2 W&'czenie kabla projektowanego przy&'cza w istniej'cy kabel $wiat&owodowy Urz#du 

Morskiego w Szczecinie  

W"!czenie projektowanego kabla 12J w istniej!cy kabel #wiat"owodowy 24J Urz$du Morskiego 

projektowane jest na dzia"ce nr 10/1 w miejscu istniej!cej na ruroci!gu z"!czki rozbieralnej AROT 

MO40, któr! na rys. nr 1 okre#lono wspó"rz$dn! T1.  

W miejscu z"!czki na ruroci!gu kablowym zainstalowa) zasobnik z"!czowy w którym umie#ci) muf$ 
os"onow! z"!cza #wiat"owodowego odga"$*nego ZO-1. Przed wykonaniem z"!cza do zasobnika 

z"!czowego nale%y #ci!gn!) po 15,0m kabla z istniej!cych zapasów kabla 24J.  Jeden zapas o d"ugo#ci 

34,0m znajduje si$ w skrzyni zapasów SZ-4 w budynku Posterunku Obserwacyjnego w odleg"o#ci ca 

250,0m od projektowanego z"!cza a drugi zapas o d"ugo#ci 43,1m znajduje si$ na kablu 24J w 

zasobniku z"!czowym z"!cza ZS-3 w odleg"o#ci ca 800,0m od projektowanego z"!cza ZO-1 w 

kierunku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.         

Po"!czenia / spawania w"ókien #wiat"owodowych w mufie z"!czowej wykona) przecinaj!c tub$ IV i 

w"ókna 19 do 24 kabla 24J bez przecinania tub I, II i III. W"ókna 1 do 6 projektowanego kabla 12J 

po"!czy) z w"óknami 19 do 24 kabla 24J w kierunku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego /BON/ a 

w"ókna 7 do 12 projektowanego kabla 12J z w"óknami 19 do 24 kabla 24J w kierunku Punktu 

Obserwacyjnego /PO/ w (winouj#ciu. 

Projektuje si$ zastosowanie zasobnika z"!czowego z tworzywa sztucznego i mufy z"!czowej FOSC 

BH 4-S-24 

Lokalizacj$ zasobnika z"!czowego ze z"!czem odga"$*nym ZO-1 pokazano na rys. nr 1, schemat kabla 

na rys. nr 2 a schemat optyczny na rys. nr 3. 

 

2.2.2.3 Odcinek budynek techniczny / maszynownia Latarni Morskiej – budynek Latarni 

Morskiej  

Na odcinku pomi$dzy budynkiem technicznym / maszynowni! latarni a pomieszczeniem pod latern! 
w budynku Latarni Morskiej u"o%y) kabel #wiat"owodowego o pow"oce niepalnej i pojemno#ci 12 

w"ókien typu ZW-NOTKtsdD 12J. 

Kabel #wiat"owodowy na d"ugo#ci 47,2m zaci!gn!) do rury HDPE 32/2 kanalizacji kablowej wtórnej i 

wprowadzi) do budynków. W budynku Latarni Morskiej do pomieszczenia technicznego na parterze i 

dalej do pomieszczenia pod „latern!” na poziomie +68,0m. a w budynku technicznym latarni do 

pomieszczenia maszynowni i dalej do pomieszczenia dy%urnego.   

Schemat kabla pokazano na rys. nr 2 a schemat optyczny na rys. nr 3.   

2.2.2.4 Zako(czenia kabli przy&'cza $wiat&owodowego w obiektach Latarni Morskiej 

Budynek techniczny / maszynownia  

Wprowadzenie do budynku technicznego kabli #wiat"owodowych Z-XOTKtsd 12J i ZW-NOTKtsd 

12J oraz kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 projektowanego przy"!cza realizowane b$dzie 

przy wykorzystaniu istniej!cego w budynku kana"u kablowego do którego kable wprowadzi) ze studni 

kablowej nr6 zlokalizowanej przed budynkiem. Z kana"u kablowego kable #wiat"owodowe 
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doprowadzi) do pomieszczenia dy%urki i zako&czy) prze"!cznic! #wiat"owodow! (ODF) typu PS-

3/24/SC-PC w standardzie z"!czek i adapterów SC/PC a kabel lokalizacyjny "!czówk! LSA_plus2/10 

w puszce na#ciennej typu Krone BOX-I mocowanej obok prze"!cznicy #wiat"owodowej ODF. Kable 

#wiat"owodowy od studni kablowej do prze"!cznicy uk"ada) w rurce trudnopalnej PESCHLA typu 

WO/LSZH-25. Kabel #wiat"owodowy 12J od strony istniej!cego kabla 24J Urz$du Morskiego 

zako&czy) na prze"!cznicy ODF w pozycji 1 do 12 natomiast kabel #wiat"owodowy "!cz!cy budynek 

techniczny z latarni! w pozycji 13 do 24.              

Wprowadzenia do budynku uszczelni) w sposób uniemo%liwiaj!cy przenikanie gazu i wody przy 

pomocy pianki HILTI CP 620. 

Zako&czenie kabli w budynku pokazano na rys. nr 6 a schemat optyczny kabli #wiat"owodowych na 

rysunku nr3. 

 

Latarnia Morska  

Wprowadzenia kabla #wiat"owodowego 12J w relacji budynek techniczny - budynek Latarni Morskiej 

realizowany b$dzie przy wykorzystaniu istniej!cego pionu zewn$trznego i rury instalacyjnego pionu 

wewn$trznego latarni bez zmiany ich konstrukcji i wygl!du zewn$trznego. Kabel #wiat"owodowy 12J 

do budynku latarni wprowadzi) ze studni kablowej SKR-2 zlokalizowanej przed budynkiem na 

poziomie  terenu (rz$dna - 1,52) w istniej!cym, zainstalowanym na zewn$trznej #cianie budynku, 

obudowanym blach! pionie kablowym (d".ca 1,70m) i doprowadzi) do pomieszczenia technicznego 

pod schodami na poziomie wysokiego parteru (rz$dna 0,00). Z pomieszczenia technicznego do 

pomieszczenia pod latern! na poziomie ca 68m latarni, kabel prowadzi) s! w stalowej rurze o #rednicy 

ca 170cm stanowi!cej element konstrukcyjny trzonu latarni i schodów wej#ciowych na latarni$ i 

jednocze#nie pion instalacyjny. W po"owie wysoko#ci latarni w rurze pionu znajduj! si$ drzwiczki 

rewizyjne umo%liwiaj!ce kontrol$ i doj#cie do pionu instalacyjnego.  

Kabel  w pionie instalacyjnym Latarni Morskiej prowadzi) w rurze trudnopalnej PESCHLA typu W-

25 i zako&czy) w pomieszczeniu pod latern! Latarni Morskiej prze"!cznic! #wiat"owodow! typu 

OPTOMER PS-5/12 standardzie z"!czek i adapterów SC/PC.  

Wprowadzenia do budynku uszczelni) w sposób uniemo%liwiaj!cy przenikanie gazu i wody przy 

pomocy pianki HILTI CP 620. 

Zako&czenie kabla w budynku pokazano na rys. nr 5 a schemat optyczny kabli #wiat"owodowych na 

rysunku nr3. 

 

2.2.2.5 Zapasy kabli 

Zapasy kabli #wiat"owodowych instalowa): 
- w projektowanym zasobniku z"!czowym ZK-3 zainstalowa) na kablu istniej!cym 24J po 15m 

zapasu #ci!gni$tego ze skrzyni zapasów SZ-4 w PO i zasobnika zapasów ZS-3 oraz 15,0m na 

kablu projektowanym 12J 

- w studniach kablowych nr1 i 6 zainstalowa) stela%e zapasu kabla typu SZ-2 z 20-metrowymi 

zapasami  kabla #wiat"owodowego. 

- w studni kablowej nr3 zainstalowa) stela% zapasu kabla typu SZ-2 z 30-metrowym zapasem  kabla 

#wiat"owodowego. 

- w pomieszczeniu pod latern! na Latarni Morskiej zainstalowa) stela% zapasu kabla typu SZ-4 z 

30-metrowym zapasem  kabla #wiat"owodowego. 

Rozmieszczenie zapasów pokazano na rys. nr 3,4,5 i 3.    

 

2.2.3 Pomiary 

Kable $wiat&owodowe 

W"ókna #wiat"owodowe nale%y "!czy) poprzez spawanie tak, aby #rednia t"umienno#) spawu by"a 

mniejsza ni% 0,15dB. Przed przyst!pieniem do prac instalacyjnych i monta%owych na linii kablowej, 

na wszystkich odcinkach fabrykacyjnych kabli nale%y wykona) pomiary reflektometryczne na b$bnie 

z nawini$tym kablem #wiat"owodowym. 

W trakcie budowy i monta%u linii powinny by) wykonywane ni%ej podane pomiary: 

1. Po u"o%eniu kabla, a przed rozpocz$ciem monta%u z"!czy, nale%y wykona) pomiary kontrolne 

potwierdzaj!ce parametry #wiat"owodu istniej!cego 24J oraz projektowanego 12J  
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2. Po wykonaniu po"!cze& nale%y wykona) pomiary reflektometryczne z obydwu stron odcinka. 

3. Po ca"kowitym zmontowaniu odcinka nale%y wykona) pomiary, które umo%liwi! okre#lenie: 

   - ca"kowitej d"ugo#ci linii, 

  - ca"kowitej t"umienno#ci linii, 

  - t"umienno#ci jednostkowej ca"ej linii i jej odcinków sk"adowych, 

  - t"umienno#ci po"!cze&. 
Wszystkie pomiary kabli #wiat"owodowych nale%y wykona) wg normy „Badania i pomiary kabli i 

linii optotelekomunikacyjnych” ZN-96 TP S.A.-002 „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi$%ne. 

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”. 

Na kablach  #wiat"owodowych wykona) pomiary 3 odcinkach: 

- Budynek Techniczny Latarni - PO UMS 

- Baza Oznakowania Nawigacyjngo  UMS - Budynek Techniczny Latarni 

- Budynek Techniczny Latarni – Latarnia Morska 

 

Kabel lokalizacyjny miedziany  

Na kablu lokalizacyjnym wykona) pomiary pr!dem sta"ym na 2 odcinkach: 

- Budynek Techniczny Latarni - PO UMS 

- Baza Oznakowania Nawigacyjngo  UMS - Budynek Techniczny Latarni Morskiej  

 

2.2.4 Uwagi ko(cowe 

Inwestor 

Roboty obj$te niniejszy projektem realizowane by) mog! na podstawie zg"oszenia robót nie 

wymagaj!cych pozwolenia na budow$ a poniewa% zlokalizowane s! w granicach Portu Morskiego 

(winouj#cie podlegaj! zg"oszeniu do Wojewody Zachodniopomorskiego.  

Zgodnie z zaleceniami w"a#cicieli / zarz!dzaj!cych dzia"ek nr 10/1 i 22 (za". nr 18 i 19) i dzia"ki 20/3 

(za".  nr 12) przed przyst!pieniem do realizacji niniejszego projektu konieczne jest zawarcie umów 

ustanowienia s"u%ebno#ci przesy"u.   

Wszystkie uzgodnienia techniczno – lokalizacyjne znajduj! si$ w zwi!zanym projekcie budowlanym.  

 Na podstawie projektu budowlanego stanowi!cego za"!cznik do zg"oszenia robót nie wymagaj!cych 

pozwolenia na budow$ Wojewoda Zachodniopomorski pismem nr I-1.7843.1.501.2012.RS z dnia 

09.01.2012roku nie wniós& sprzeciwu co do zamiaru wykonania robót w zakresie okre#lonym w 

projekcie budowlanym.           

Wykonawca     

Przed przyst!pieniem do robót nale%y zapozna) si$ z uzgodnieniami zawartymi projekcie a w 

szczególno#ci z zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych i protokole ZUD. 

Przed przyst!pieniem do robót nale%y powiadomi) w"a#cicieli terenów przez które kabel 

projektowanego przy"!cza b$dzie przechodzi" i obiektów w których przy"!cze b$dzie zako&czone.           

Wszystkie prace ziemne bezwzgl$dnie wykonywa) pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli 

instytucji – w"a#cicieli uzbrojenia podziemnego, wskazanych w uzgodnieniach i protoko"ach ZUD.     

Wszelkie prace zwi!zane z realizacj! niniejszego projektu wykona) zgodnie z najlepsz! wol! i wiedz! 
techniczn!, bez wycinki drzew oraz zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami i normami z zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przy pracy na terenach portów, morskich pasów technicznych, 

terenach zamkni$tych oraz w obr$bie dróg i ulic.  

Post$powanie z odpadami powsta"ymi w zwi!zku z wykonywanymi robotami budowlanymi winno 

by) zgodne z przepisami z dnia 27.04.2001r. o odpadach (dz.U. z 2010r. Nr185, poz.1243 

Po wykonaniu prac ziemnych nawierzchnie odtworzy) i doprowadzi) do stanu pierwotnego. 

Wykona) powykonawcz! inwentaryzacj$ geodezyjn! oraz techniczn! dokumentacj$ powykonawcz!, 
które wraz z wynikami prób i pomiarów przekaza) w czasie odbioru inwestorowi. 

 

 

2.2.5 Zestawienie materia&ów i urz'dze( 

Przepusty kablowe 

1. Rura HDPE 110/6,3        - 45,0m  
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2. Rura HDPE 125/7,1        - 285,0m 

 

Ruroci'g kablowy 

1. Rura HDPE 40/3,7 czarna z paskiem %ó"tym     - 490,0m 

2. Z"!czka przelotowa skr$cana AROT MO 40 rury jw.    - 3szt. 

3. Ta#ma ostrzegawcza %ó"ta z napisem „Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” - 275,0m 

  

Kanalizacja kablowa wtórna    

1. Rura HDPE 32/2 czarna z paskiem %ó"tym     - 123,0m 

2. Z"!czka redukcyjna rur 40/32       - 1szt. 

3. Z"!czka przelotowa AROT MO32      - 1szt.  

    

Kanalizacja kablowa pierwotna 

1. Rura kablowa PCW 150mm       - 115,0m    

2. Studnia kablowa SKR1 z ram! i pokryw! RC+OC w p"ycie   - 4szt. 

3. Studnia kablowa SKR2 z bloczków betonowych     - 2szt. 

4. Rury wspornikowe do studni kablowych jw.     - 12szt. 

5. Wspornik kabla WS-2        - 12szt.  

 

Kabel lokalizacyjny. 

1. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6        - 564,0m 

2. Os"ona z"!czowa  XAGA –500/43/8/150     - 1szt. 

3. '!cznik typu SCOTLOCK UY       - 4szt. 

4. '!czówka LSA –Plus 2/10       - 1szt. 

5. Skrzynka na#cienna typu Krone BOX I      - 1kpl.  

6. Opaska / przewieszka  oznaczeniowa kabla lokalizacyjnego   - 10szt.  

 

Kable $wiat&owodowe i osprz#t 
1. Kabel #wiat"owodowy Z-XOTKtsd12j      - 620,0m 

2. Kabel #wiat"owodowy ZW-NOTKtsdD 12J     - 220,0m 

3. Zasobnik z"!czowy z tworzyw sztucznych ZK-3    - 1kpl. 

4. Os"ona z"!czowa FOSC 400 B4-S24      - 1kpl. 

5. Os"onka spawu         - 48szt.  

6. Prze"!cznica #wiat"owodowa typu: PS-3/24/SC.- PC    - 1kpl. 

7. Prze"!cznica #wiat"owodowa typu: PS-5/12/SC.- PC     - 1kpl. 

8. Pigteil S.C./PC-2,5m/900/SM       - 36szt. 

9. Adapter SC/PC        - 36szt.    

10. Skrzynia zapasów SZ-4       - 2kpl. 

11. Stela% zapasu kabla #wiat"owodowego SZ-2     - 2szt.. 

12. Pianka HILTI  CP620       - 3opak. 

13. Rura samogasn!ca / bezhalogenowa WO/LSZH-25    - 40,0m 

14. Uchwyty do mocowania rurki jw. do #ciany     - 80szt. 

15. Opaska oznaczeniowa kabla #wiat"owodowego     - 20szt.  

 




