ZAŁĄCZNIK nr 2a do IDW
Opis zasadniczych prac objętych wskazanymi w Kosztorysie rodzajami świadczeń do wykonania przez Wykonawcę

Rodzaje świadczeń
Wykonawcy przyjęte
jako pozycje
Kosztorysu

Opracowanie
Dokumentacji
Budowy – kanalizacja
istniejąca

Opis zasadniczych prac w ramach wskazanego rodzaju świadczenia

Jednostka danego
rodzaju świadczenia
Wykonawcy, w oparciu
o którą ustalane jest
wynagrodzenie
Wykonawcy

Opracowanie projektu wykonawczego – istniejąca kanalizacja teletechniczna.
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów i z wymagań operatorów wykorzystywanej infrastruktury.
Zapewnienie sprawdzenia projektu wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i branżowymi, przez osobę lub osoby posiadające
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. Dołączenie oświadczenia o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Pozycja zawiera:
- inwentaryzację obszaru oraz sieci w miejscu włączenia się do istniejącej sieci,
- koncepcję budowy sieci i zasilania,
- przedmiar robót i materiałów,
- opracowanie Dokumentacji Budowy.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace, materiały i opłaty konieczne do opracowania Dokumentacji Budowy aby spełnione były wszelkie wymagania
przedstawione w dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości w dokumentacji istniejącej kanalizacji.
metr bieżący

Opracowanie
Dokumentacji
Budowy – kanalizacja
nowobudowana,
istniejąca i
nowobudowana
podbudowa słupowa

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - kanalizacja teletechniczna z przyłączami / rurociąg kablowy / podbudowa słupowa istniejąca / podbudowa słupowa
nowobudowana / szafa telekomunikacyjna / kontener telkomunikacyjny wraz z pozwoleniem na budowę/z dokonaniem skutecznego zgłoszenia. Opracowanie projektu budowlanego w
sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami szczególnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w
zakresie wynikającym z przepisów. Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i branżowymi,
przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. Dołączenie oświadczenia o
sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sporządzenie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
odniesionej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Pozycja zawiera:
- inwentaryzację obszaru oraz sieci w miejscu włączenia się do istniejącej sieci,
- mapy do celów projektowych,
- koncepcję budowy sieci i zasilania,
- przedmiar robót i materiałów,
- opracowanie Dokumentacji Budowy.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace, materiały i opłaty konieczne do opracowania Dokumentacji Budowy aby spełnione były wszelkie wymagania
przedstawione w dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
W przypadku sieci doziemnej pozycja rozliczana według długości projektowanej Sieci NGA wymagającej zgodnie z Dokumentacją Budowy wykonania prac ziemnych; w przypadku sieci na
podbudowie słupowej pozycja rozliczana według długości rzutu poziomego projektowanych kabli (bez współbieżności) na podbudowie słupowej.
metr bieżący

Zapewnienie Lokalizacja Węzła Dostępowego zgodnie z wymagania wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 16 do OPZ pn.: Wymagania dla Lokalizacji Węzłów Dostępowych i
które w ramach Przedmiotu Umowy zapewnić ma Wykonawca. Lokalizacją Węzła Dostępowego, może być wyłącznie:
Zapewnienie
lokalizacji węzła

a)

zewnętrzna szafa telekomunikacyjna (dalej również jako: Szafa Telekomunikacyjna),

b)

lokal, pomieszczenie lub inna wyodrębniona przestrzeń, na terenie danej nieruchomości (dalej również jako: Pomieszczenie na Sprzęt lub Pomieszczenie na Węzeł);

Pozycja rozliczana za 1 szt. Lokalizacji węzła.
Adaptacja i wyposażenie istniejącego pomieszczenia zgodnie ze standardem budowy Serwerowni telekomunikacyjnych.
Adaptacja
pomieszczenia pod
lokalizację węzła

Pozycja obejmuje wszelkie prace, materiały i opłaty konieczne do zaadoptowania i wyposażenia istniejącego pomieszczenia aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za 1 szt. Zaadaptowanego pomieszczenia.
sztuka

Montaż szafy
zewnętrznej wraz z
przyłączem 230VAC

Zapoznanie się z projektem, jeżeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane. Wykopy na
pożądaną głębokość, dostawę i montaż cokołu na właściwej wysokości powyżej poziomu gruntu, wypoziomowanie, dostawę, montaż i uszczelnienie odpowiedniej ilości mikrorur,
wypełnienie warstwowe wykopu wg wymagań oraz betonowe wyprawienie cokołu, usunięcie: odpadów, sprzętu i maszyn, zbędnego lub nie nadającego się wykorzystać materiału z
wykopu, dostawę brakującego materiału do wypełnienia wykopu. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały do posadowienia cokołu.
Dowóz szafy na plac budowy. Instalacja, wypoziomowanie szafki, zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym elementów szafki stykających się z fundamentem/cokołem oraz
zabezpieczenie zawiasów i zamka środkiem wypierającym wilgoć, usunięcie zbędnych materiałów, odpadów, narzędzi itp.
Wykonanie uziomu w celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsca połączenia, w przypadku uziomu skrzynek - podłączenie uziomu do miejsca
przewidzianego przez konstrukcję szafki, pomiar rezystancji uziemienia i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (w tym protokołu pomiaru uziemienia), usunięcie zbędnych
materiałów, odpadów, narzędzi itd.
Wykonanie doziemnego przyłącza 230VAC od szafki licznikowej operatora energetycznego do rozdzielni NN., wykonanie instalacji 230VAC od rozdzielni nn. ,sporządzenie pomiarów
instalacji elektrycznej oraz dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Inwestora. Przywrócenie rozebranej nawierzchni do stanu pierwotnego.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania szafy zewnętrznej aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione
w dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za 1 sztukę wybudowanej szafy.

sztuka

Posadowienie
kontenera wraz z
przyłączem 230VAC

Zapoznanie się z projektem, jeżeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane. Wykopy na
pożądaną głębokość, dostawę i montaż fundamentu na właściwej wysokości powyżej poziomu gruntu, wypoziomowanie, dostawę, montaż i uszczelnienie odpowiedniej ilości mikrorur,
wypełnienie warstwowe wykopu wg wymagań oraz betonowe wyprawienie fundamentu, usunięcie: odpadów, sprzętu i maszyn, zbędnego lub nie nadającego się wykorzystać materiału
z wykopu, dostawę brakującego materiału do wypełnienia wykopu. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały do posadowienia fundamentu.
Dowóz kontenera na plac budowy. Instalacja, wypoziomowanie kontenera, zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym elementów kontenera stykających się z fundamentem oraz
usunięcie zbędnych materiałów, odpadów, narzędzi itp.
Wykonanie uziomu w celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsca połączenia, w przypadku uziomu skrzynek - podłączenie uziomu do miejsca
przewidzianego przez konstrukcję kontenera, pomiar rezystancji uziemienia i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (w tym protokołu pomiaru uziemienia), usunięcie zbędnych
materiałów, odpadów, narzędzi itd.
Wykonanie doziemnego przyłącza 230VAC od szafki licznikowej operatora energetycznego do rozdzielni NN., wykonanie instalacji 230VAC od rozdzielni nn. ,sporządzenie pomiarów
instalacji elektrycznej oraz dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Inwestora. Przywrócenie rozebranej nawierzchni do stanu pierwotnego.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do posadowienia kontenera aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za 1 sztukę posadowionego kontenera.

sztuka

Pozycja obejmuje fragmenty sieci, w których budowana jest kanalizacja/mikrokanalizacjia lub kanalizacjia/mikrokanalizacja współbieżnie z kablami doziemnymi lub kable doziemne.
Wykop z ułożeniem rur/kabli:
Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie
terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie infrastruktury podziemnej łącznie z
wykonaniem przekopów próbnych, wykopanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, ułożenie rur / mikrokanalizacji wzdłuż wykopu, połączenie rur / mikrokanalizacji przy
użyciu złączek i lakieru asfaltowego (jeżeli wymagane) / wyłożenie zapasu mikrorur w studni, szafie kablowej przeniesienie połączonego odcinka na dno wykopu i ułożenie (w przypadku
Budowa
kanalizacji wielootworowej połączony odcinek należy ułożyć na przekładkach profilowych). Założenie oznaczeń Inwestora na rury. Przysypanie ułożonych rur przesianą ziemią, ułożenie
mikrokanalizacji/kabli taśmy ostrzegawczej w połowie głębokości wykopu, zasypanie rowu wraz z warstwowym zagęszczaniem, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi, wymiana gruntu (jeżeli
doziemnych w terenie
wymagana przez dysponenta /administartora terenu) jednostka mierzona jest od zewnętrznych ścian studni lub fundamentu szafki kablowej. Do wykonawcy należy zgłoszenie i
nieutwardzonym wraz
uzgodnienie zajęcia terenu na czas prowadzenia prac, zgodnie z procedurą określoną przez właściciela-dysponenta terenu, wykonanie badania zagęszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi
z infrastrukturą
zarządcy / dysponenta terenu.
towarzyszącą
W przypadku budowy kanalizacji teletechnicznej / rurociągu kablowego wielootworowego Wykonawca zobowiązany jest do stosowania opasek ściągających co 2m. Jeżeli rura / wiązka
rur wyposażona jest w kabel sygnalizacyjny Wykonawca zobowiązany jest do połączenia ze sobą poszczególnych odcinków.
Pozycja nie obejmuje układania kabli doziemnych.
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej, wykonanie prób szczelności i kalibracji (dotyczy rurociągów kablowych).
Usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych Inwestora,
Montaż zasobników kablowych:
metr bieżący

Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę, wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane, zabezpieczenie warunków BHP dla
osób postronnych i pracowników podczas robót, rozpoznanie infrastruktury podziemnej poprzez przekopy próbne, wykopanie i zasypanie dołu dla zasobnika, wykonanie podsypki dla
chudego betonu na dnie betonu, ułożenie płyt chodnikowych na dnie zasobnika i montaż zasobnika, montaż markerów EMS, przykrycie zamontowanego zasobnika folią.
Montaż studni kablowych:
Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane, zabezpieczenie warunków BHP dla
osób postronnych i pracowników podczas robót, rozpoznanie infrastruktury podziemnej poprzez przekopy próbne, wykopanie wykopu, przy podłożu gliniastym dokonanie podsypki z
piasku, zabetonowanie dna wykopu studni w przypadku studni, które nie są wyposażone w dno prefabrykowane, ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych, umocowanie
rurek wspornikowych (jeżeli są przewidziane w konstrukcji studni), osadzenie ramy i pokrywy, regulacja ramy do poziomu nawierzchni, pomalowanie elementów metalowych studni,
montaż pokrywy zabezpieczającej PIOCH, zasypanie dołu studni, wywiezienie nadmiaru ziemi, wyrównanie terenu. zabezpieczenie antywilgociowe abizolem. Wybicie otworów,
wprowadzenie rur i oprawienie otworów z rurami.
Montaż szaf/słupków:
Zapoznanie się z projektem, jeżeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane. Wykopy na
pożądaną głębokość, dostawę i montaż cokołu na właściwej wysokości powyżej poziomu gruntu, wypoziomowanie, dostawę, montaż i uszczelnienie odpowiedniej ilości mikrorur/kabli
wypełnienie warstwowe wykopu wg wymagań oraz betonowe wyprawienie cokołu, usunięcie: odpadów, sprzętu i maszyn, zbędnego lub nie nadającego się wykorzystać materiału z
wykopu, dostawę brakującego materiału do wypełnienia wykopu. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały do posadowienia cokołu.
Dowóz szafki/słupka na plac budowy. Instalacja, wypoziomowanie szafki/słupka, zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym elementów szafki stykających się z fundamentem/cokołem
oraz zabezpieczenie zawiasów i zamka środkiem wypierającym wilgoć, usunięcie zbędnych materiałów, odpadów, narzędzi itp.
Pozycja nie obejmuje rozbiórki i naprawy nawierzchni .
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne opłaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania mikrokanalizacji aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odtworzenie nawierzchni trylinka, chodnik, polbruk, płyty betonowe
Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym:
dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie krawędzi nawierzchni podlegającej rozbiórce, wyjęcie płyt chodnikowych (wraz z obrzeżami) /płyt jumbo / trylinki / kostek
polbruk (wraz z obrzeżami)/płyt betonowych, odkopanie i wyjęcie krawężników, zerwanie podsypki, rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z zagęszczeniem,
ułożenie w/w nawierzchni na podsypce, utwardzenie nawierzchni. Pozycję stosuję się również przy odtwarzaniu chodników betonowych ( wyznaczenie trasy, cięcie szczelin,
wyłamywanie nawierzchni, odrzucenie gruzu, zerwanie podsypki piaskowej lub betonowo piaskowej wraz z zagęszczeniem, wylanie i rozprowadzenie betonu) Pozycja zawiera również
odtwarzanie podbudowy betonowej o dowolnej grubości – w tym wyłamanie podbudowy, odrzucenie gruzu, rozścielenie mieszanki betonowej, wykonanie szczelin dylatacyjnych,
wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac odtworzeniowych dostarcza Wykonawca.
Odtworzenie nawierzchni asfaltowych:
Zlokalizowanie terenu budowy wg projektów, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym:
Dodatek do budowy
mikrokanalizacji/kabli dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie trasy cięcia, cięcie szczelin, wyłamanie nawierzchni, odrzucenie gruzu, transport mieszanki do miejsca pracy, wykonanie
doziemnych wraz z
wylewu, zwalcowanie/ubicie, wywiezienie odpadów. Warunkiem odbioru przez inwestora jest wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub zarządcę terenu.
infrastrukturą
Pozycja zawiera również między innymi:
towarzyszącą za
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
odtwarzanie
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
nawierzchni
utwardzonej: trylinka, - Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
chodnik, polbruk,
płyty betonowe,
- Nadzór archeologiczny,
podbudowa
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
betonowa, asfalt
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do odtworzenia nawierzchni aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana jest za metr bieżący wykonanych odtworzeń.

metr bieżący

Wykonanie przecisku

Wykonanie
przewiertu

Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli takowy jest wymagany, uzyskanie zgody na
czasowe zajęcie terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie infrastruktury
podziemnej łącznie z wykonaniem przekopów próbnych, wymiana gruntu (jeżeli wymagana przez dysponenta /administratora terenu).
Przygotowanie frontu robót dla prowadzenia przecisku, wykonanie niezbędnych przyczółków, wykonanie przecisku w każdym rodzaju gruntu, instalację zadanego typu rury, zgrzewanie
wraz ze wszelkimi elementami łączącymi, oczyszczenie oraz udrożnienie wykopanego kanału. Wykonanie badania zagęszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi zarządcy / dysponenta
terenu.
Warunkiem odbioru przez Zamawiającego jest wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub zarządcę terenu.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania przecisku aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli takowy jest wymagany, uzyskanie zgody na
czasowe zajęcie terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie infrastruktury
podziemnej łącznie z wykonaniem przekopów próbnych, wymiana gruntu (jeżeli wymagana przez dysponenta /administratora terenu).
Przygotowanie frontu robót dla prowadzenia przewiertu, w tym zabezpieczenie dostawy wody, wykonanie niezbędnych przyczółków, wykonanie przewiertu w każdym rodzaju gruntu,
dostawę i instalację zadanego typu rury, zgrzewanie wraz ze wszelkimi elementami łączącymi, oczyszczenie oraz udrożnienie wykopanego kanału, usunięcie: odpadów, sprzętu i maszyn
oraz zbędnego materiału. Wykonanie badania zagęszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi zarządcy / dysponenta terenu.
Warunkiem odbioru przez Zamawiającego jest wcześniejszy odbiór danego obszaru robót przez właściciela lub zarządcę terenu.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania przewiertu aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w

metr bieżący

metr bieżący

dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Budowa nowej
podbudowy słupowej

Pozycja obejmuje fragmenty sieci, w których budowana jest nowa podbudowa słupowa.
Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie
terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie infrastruktury podziemnej łącznie z
wykonaniem przekopów próbnych, wykopanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, osadzenie słupa, montaż osprzętu na słupie. Założenie oznaczeń Inwestora na słup.
Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi. Do wykonawcy należy zgłoszenie i uzgodnienie zajęcia terenu na czas prowadzenia prac, zgodnie z procedurą określoną przez
właściciela-dysponenta terenu, wykonanie badania zagęszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi zarządcy / dysponenta terenu.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne opłaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania nowej podbudowy słupowej aby spełnione były wszelkie wymagania
przedstawione w dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za 1 sztukę posadowionego nowego słupa.
sztuka

Montaż kabli
Zapoznanie się z projektem, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek,
świateł sygnalizacyjnych itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / zasobnika kablowego, usunięcie zaślepek i uszczelnień, sprawdzenie drożności kanału, a jeśli
to konieczne, oczyszczenie rury, zaciągnięcie kabla do kanalizacji pierwotnej/wtórnej, wyłożenie kabla w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie kanału ustaloną metodą oraz
założenie oznaczeń Inwestora na kabel, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (jeśli jest własnością Inwestora), usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich
utylizacja na podstawie wytycznych inwestora. Uwaga: Kable światłowodowe muszą być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania
parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień gięcia, temperatura otoczenia itp.
Montaż mufy/przełącznicy światłowodowej.
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / zasobnika, umocowanie elementu w studni kablowej/szafce/na słupie/ w zasobniku wprowadzenie i rozszycie kabli,
ułożenie zapasów kabli, wprowadzenie i rozszycie kabli światłowodowych do mufy/przełącznicy, uszczelnienie wszystkich wejść kablowych mufy/przełącznicy, wprowadzenie obranych
tub na tacki spawów, ułożenie włókien na tackach spawów, zamknięcie mufy / przełącznicy, ułożenie zapasów kabli, zamknięcie studni / zasobnika kablowego.
Montaż skrzyni/stelaża zapasu
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni, umocowanie skrzyni lub stelaża poza światłem włazu studni kablowej, ułożenie zapasu kabla na stelażu (w skrzyni),
zamknięcie studni. Uwaga: Kable światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak:
naprężenie wzdłużne, promień gięcia, szybkość wciągania, temperatura otoczenia itp.
Spawanie włókien światłowodowych
Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzętu, justowanie spawarki), wykonanie spawów, ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, zabezpieczenie spawu osłonką
Budowa
magistralnej/rozdzielc termokurczliwą, ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach, wprowadzenie włókien do tub, zamknięcie mufy, przełącznicy.
zej sieci
Krosowanie połączeń, montaż splitterów
światłowodowej w
Zapoznanie się z projektem, otwarcie przełącznicy, wykonanie połączenia krosującego, montaż splitterów, zamknięcie przełącznicy,
nowobudowanej
Udrażnianie kanalizacji
kanalizacji
Lokalizacja niedrożności, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, odkopanie niedrożnego odcinka, udrożnienie kanalizacji,
zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wyrównanie terenu.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania sieci optycznej aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

metr bieżący

Montaż kabli
Zapoznanie się z projektem, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek,
świateł sygnalizacyjnych itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / zasobnika kablowego, usunięcie zaślepek i uszczelnień, sprawdzenie drożności kanału, a jeśli
to konieczne, oczyszczenie rury, zaciągnięcie kabla do kanalizacji pierwotnej/wtórnej, wyłożenie kabla w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie kanału ustaloną metodą oraz
założenie oznaczeń Inwestora na kabel, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (jeśli jest własnością Inwestora), usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich
utylizacja na podstawie wytycznych inwestora. W przypadku wykorzystania kanalizacji obcej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu odbioru z jej właścicielem. Uwaga:
Kable światłowodowe muszą być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień
gięcia, temperatura otoczenia itp.
Montaż mufy/przełącznicy światłowodowej.
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / zasobnika, umocowanie elementu w studni kablowej/szafce/na słupie/ w zasobniku wprowadzenie i rozszycie kabli,
ułożenie zapasów kabli, wprowadzenie i rozszycie kabli światłowodowych do mufy/przełącznicy, uszczelnienie wszystkich wejść kablowych mufy/przełącznicy, wprowadzenie obranych
tub na tacki spawów, ułożenie włókien na tackach spawów, zamknięcie mufy / przełącznicy, ułożenie zapasów kabli, zamknięcie studni / zasobnika kablowego.
Montaż skrzyni/stelaża zapasu
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni, umocowanie skrzyni lub stelaża poza światłem włazu studni kablowej, ułożenie zapasu kabla na stelażu (w skrzyni),
zamknięcie studni. Uwaga: Kable światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak:
naprężenie wzdłużne, promień gięcia, szybkość wciągania, temperatura otoczenia itp.
Spawanie włókien światłowodowych
Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzętu, justowanie spawarki), wykonanie spawów, ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, zabezpieczenie spawu osłonką
Budowa
magistralnej/rozdzielc termokurczliwą, ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach, wprowadzenie włókien do tub, zamknięcie mufy, przełącznicy.
zej sieci
Krosowanie połączeń, montaż splitterów
światłowodowej w
Zapoznanie się z projektem, otwarcie przełącznicy, wykonanie połączenia krosującego, montaż splitterów, zamknięcie przełącznicy,
istniejącej kanalizacji
Udrażnianie kanalizacji
Lokalizacja niedrożności, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, odkopanie niedrożnego odcinka, udrożnienie kanalizacji,
zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wyrównanie terenu.
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania sieci optycznej aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości w dokumentacji istniejącej kanalizacji.

metr bieżący

Budowa optycznej
sieci abonenckiej

Montaż kabli abonenckich
Zapoznanie się z projektem, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek,
świateł sygnalizacyjnych itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / zasobnika kablowego, ułożenie kabli wzdłuż wykopu, montaż zapasu kabla na granicy
działki, wyłożenie zapasu kabla w studni, szafie kablowej. Opisanie kabli. Usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora.
Uwaga: Kable światłowodowe muszą być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne,
promień gięcia, temperatura otoczenia itp.
Montaż mufy/przełącznicy światłowodowej.
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni / zasobnika, umocowanie elementu w studni kablowej/szafce/na słupie/ w zasobniku wprowadzenie i rozszycie kabli,
ułożenie zapasów kabli, wprowadzenie i rozszycie kabli światłowodowych do mufy/przełącznicy, uszczelnienie wszystkich wejść kablowych mufy/przełącznicy, wprowadzenie obranych
tub na tacki spawów, ułożenie włókien na tackach spawów, zamknięcie mufy / przełącznicy, ułożenie zapasów kabli, zamknięcie studni / zasobnika kablowego.
Montaż skrzyni/stelaża zapasu
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem do studni, umocowanie skrzyni lub stelaża poza światłem włazu studni kablowej, ułożenie zapasu kabla na stelażu (w skrzyni),
zamknięcie studni. Uwaga: Kable światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak:
naprężenie wzdłużne, promień gięcia, szybkość wciągania, temperatura otoczenia itp.
Spawanie włókien światłowodowych
Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzętu, justowanie spawarki), wykonanie spawów, ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, zabezpieczenie spawu osłonką
termokurczliwą, ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach, wprowadzenie włókien do tub, zamknięcie mufy, przełącznicy.
Krosowanie połączeń, montaż splitterów
Zapoznanie się z projektem, otwarcie przełącznicy, wykonanie połączenia krosującego, montaż splitterów, zamknięcie przełącznicy,
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania sieci optycznej aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za przyłączone gospodarstwo domowe.

sztuka

Montaż kabli
Zapoznanie się z projektem, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek,
świateł sygnalizacyjnych itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem na słup, mocowanie haków, umocowanie klamer, mocowanie kabla, regulacja zwisów, usunięcie
odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora. Dostarczenie protokołu odbioru prac z właścicielem podbudowy słupowej. Uwaga: Kable
światłowodowe muszą być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień gięcia,
temperatura otoczenia itp.
Montaż mufy/przełącznicy światłowodowej.
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem na słup, umocowanie elementu na słupie wprowadzenie i rozszycie kabli, ułożenie zapasów kabli, wprowadzenie i rozszycie kabli
światłowodowych do mufy/przełącznicy, uszczelnienie wszystkich wejść kablowych mufy/przełącznicy, wprowadzenie obranych tub na tacki spawów, ułożenie włókien na tackach
spawów, zamknięcie mufy / przełącznicy, ułożenie zapasów kabli.
Montaż skrzyni/stelaża zapasu
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem na słup, umocowanie skrzyni lub stelaża, ułożenie zapasu kabla na stelażu (w skrzyni), zamknięcie studni. Uwaga: Kable
światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień gięcia,
szybkość wciągania, temperatura otoczenia itp.
Spawanie włókien światłowodowych
Budowa
Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzętu, justowanie spawarki), wykonanie spawów, ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, zabezpieczenie spawu osłonką
magistralnej/rozdzielc
termokurczliwą, ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach, wprowadzenie włókien do tub, zamknięcie mufy, przełącznicy.
zej sieci
Krosowanie połączeń, montaż splitterów
światłowodowej na
podbudowie słupowej Zapoznanie się z projektem, otwarcie przełącznicy, wykonanie połączenia krosującego, montaż splitterów, zamknięcie przełącznicy,
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania sieci optycznej aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana według długości rzutu poziomego wybudowanych kabli (bez współbieżności) na podbudowie słupowej.

metr bieżący

Montaż kabli abonenckich
Zapoznanie się z projektem, zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek,
świateł sygnalizacyjnych itp.),sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem na słup, mocowanie haków, umocowanie klamer, mocowanie kabla, regulacja zwisów,montaż zapasu
kabla abonenckiego na najbliższym słupie od gospodarstwa domowego, usunięcie odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora.
Dostarczenie protokołu odbioru prac z właścicielem podbudowy słupowej. Uwaga: Kable światłowodowe muszą być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla.
Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień gięcia, temperatura otoczenia itp.
Montaż mufy/przełącznicy światłowodowej.
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem na słup, umocowanie elementu na słupie wprowadzenie i rozszycie kabli, ułożenie zapasów kabli, wprowadzenie i rozszycie kabli
światłowodowych do mufy/przełącznicy, uszczelnienie wszystkich wejść kablowych mufy/przełącznicy, wprowadzenie obranych tub na tacki spawów, ułożenie włókien na tackach
spawów, zamknięcie mufy / przełącznicy, ułożenie zapasów kabli.
Montaż skrzyni/stelaża zapasu
Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objętym budową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym: dostawa barierek, świateł sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczeństwa pracy przed wejściem na słup, umocowanie skrzyni lub stelaża, ułożenie zapasu kabla na stelażu (w skrzyni), zamknięcie studni. Uwaga: Kable
światłowodowe musza być instalowane zgodnie ze specyfikacją dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania parametrów takich jak: naprężenie wzdłużne, promień gięcia,
szybkość wciągania, temperatura otoczenia itp.
Spawanie włókien światłowodowych
Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzętu, justowanie spawarki), wykonanie spawów, ocena jakości spawu - pomiar sprawdzający, zabezpieczenie spawu osłonką
Budowa optycznej
termokurczliwą, ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach, wprowadzenie włókien do tub, zamknięcie mufy, przełącznicy.
sieci abonenckiej na
podbudowie słupowej Krosowanie połączeń, montaż splitterów
Zapoznanie się z projektem, otwarcie przełącznicy, wykonanie połączenia krosującego, montaż splitterów, zamknięcie przełącznicy,
Pozycja zawiera również między innymi:
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wybudowania sieci optycznej aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za przyłączone gospodarstwo domowe.

sztuka

Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie
terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie infrastruktury podziemnej łącznie z
wykonaniem przekopów próbnych, wykonane przyłącza budynkowego w technice "przerwa gazowa" lub z zastosowaniem złączki gazoszczelnej. Wytrasowanie otworu, wykonanie
otworu, montaż rury osłonowej, pomalowanie abizolem, uszczelnienie otworu, uzupełnienie ewentualnych ubytków, malowanie jeśli wymagane przez dysponenta nieruchomości.
Ustalenie lokalizacji szafy, ustawienie lub przymocowanie szafy do ściany/podłogi ( trasowanie otworów, wykonanie otworów ślepych w cegle lub betonie po uprzednim sprawdzeniu
detektorem kabli elektrycznych, założenie kołków rozporowych, licowanie i poziomowanie skrzynki, założenie i przymocowanie skrzynki do ściany), licowanie i poziomowanie skrzynki
,montaż : zamków, zabezpieczeń, wentylatorów, półek, listew zasilających + UPS, organizatorów kabla, przyklejenie oznaczeń Operatora. Wyznaczenie trasy, odmierzenie i cięcie osłon,
wykonanie ślepych otworów, bruzdowanie wewnątrz lokalu, osadzenie uchwytów, mocowanie na uchwytach, montaż złączek, ułożenie włókna / kabla światłowodowego w
przygotowanych osłonach, montaż przełącznicy światłowodowej, wprowadzenie i rozszycie kabli, ułożenie zapasów kabli, spawanie włókien. Ustalenie lokalizacji Access point, ułożenie
kabla Ethernet w przygotowanych osłonach, wprowadzenie i rozszycie kabli. Wykonanie przyłącza 230VAC od szafki licznikowej operatora energetycznego do rozdzielni NN/ montaż
projektowanej rozdzielni NN., wykonanie instalacji 230VAC od rozdzielni nn. ,sporządzenie pomiarów sieci elektrycznej oraz dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Inwestora.
Pozycja zawiera również między innymi:
Wykonanie instalacji
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
wewnątrzbudynkowej
- Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
w Jednostce
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
Oświatowej
- Inne płaty urzędowe,
- Nadzór archeologiczny,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.,
Pozycja rozliczana za wykonaną instalację w budynku.

sztuka

Zapoznanie się z projektem, wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodetę wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jeśli wymagane, uzyskanie zgody na czasowe zajęcie
terenu od właściciela lub użytkownika w celu wykonania robót, zabezpieczenie przepisów BHP dla osób postronnych i pracowników, rozpoznanie infrastruktury podziemnej łącznie z
wykonaniem przekopów próbnych, wykonane przyłącza budynkowego w technice "przerwa gazowa" lub z zastosowaniem złączki gazoszczelnej. Wytrasowanie otworu, wykonanie
otworu, montaż rury osłonowej, pomalowanie abizolem, uszczelnienie otworu, uzupełnienie ewentualnych ubytków, malowanie jeśli wymagane przez dysponenta nieruchomości.
Wyznaczenie trasy, odmierzenie i cięcie osłon, wykonanie ślepych otworów, bruzdowanie wewnątrz lokalu, osadzenie uchwytów, mocowanie na uchwytach, montaż złączek, ułożenie
włókna / kabla światłowodowego w przygotowanych osłonach, montaż przełącznicy światłowodowej, wprowadzenie i rozszycie kabli, ułożenie zapasów kabli, spawanie włókien.
Ustalenie lokalizacji puszki / skrzynki, wykonanie otworu w cegle / betonie, trasowanie otworów pod umocowanie puszki / skrzynki w cegle lub betonie, założenie kołków rozporowych,
po uprzednim sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, osadzenie puszki / skrzynki, gipsowanie / wyprawienie otworu, licowanie i poziomowanie puszki / skrzynki,
montaż zamków i zabezpieczeń.
Pozycja zawiera również między innymi:
Wykonanie instalacji - Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,
wewnątrzbudynkowej - Nadzór właścicieli sieci kolejowej,
rozprowadzenia
- Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym związanego z prowadzeniem robót,
poziomego w
- Inne płaty urzędowe,
budynku
- Nadzór archeologiczny,
wielorodzinnym
- Nadzór nad prowadzonymi pracami, wymagany przez inne media,
- Inne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego,
- Odszkodowania za szkody agralne,
- Odszkodowania za straty w plonach,
- Opłaty za udostępnienie nieruchomości na czas prowadzonych prac,
- Ustanowienie służebności przesyłu.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za budynek.
Wyznaczenie trasy, odmierzenie i cięcie osłon, wykonanie ślepych otworów, bruzdowanie wewnątrz lokalu, osadzenie uchwytów, mocowanie na uchwytach, montaż złączek, ułożenie
osłon, ustalenie lokalizacji puszki / skrzynki, wykonanie otworu w cegle / betonie, trasowanie otworów pod umocowanie puszki / skrzynki w cegle lub betonie, założenie kołków
Wykonanie instalacji rozporowych, po uprzednim sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych, osadzenie puszki / skrzynki, gipsowanie / wyprawienie otworu, licowanie i poziomowanie
wewnątrzbudynkowej
puszki / skrzynki, montaż zamków i zabezpieczeń.
rozprowadzenia
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
pionowego w
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
budynku
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
wielorodzinnym
Pozycja rozliczana za budynek.
Dokumentacja
Odbiorowa
Dostarczenie,
instalacja,
konfiguracja i
uruchomienie OLT
112 port PON

Przygotowanie dokumentacji odbiorowej zgodnie ze standardem. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz złożenie jej do właściwego ośrodka.
Pozycja rozliczana według długości wskazanej w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, długości istniejącej kanalizacji oraz długości rzutu poziomego wybudowanych kabli (bez
współbieżności) na podbudowie słupowej.
Zapoznanie się z projektem i wizja lokalna na obiekcie, odbiór karty SIM służącej do zarządzania out-of-band od zamawiającego; przygotowanie konfiguracji na podstawie wzorca
dostarczonego przez zamawiającego oraz wgranie konfiguracji na urządzenie OLT; Instalacja OLT w szafie, podłączenie do zasilania; inwentaryzację; włączenie zasilania; testowanie
uruchomienia kart sterującej oraz kart liniowych za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu wskazanych przez zamawiającego; weryfikacja wersji oprogramowania, w razie potrzeby
załadowanie najnowszej wersji; wprowadzenie konfiguracji; podłączenie urządzenia do zarządzania out-of-band; włożenie karty SIM do urządzenia do zarządzania out-of-band,
konfiguracja oraz uruchomienie urządzenia; potwierdzenie z zamawiającym, że OLT jest dostępny poprzez zarządzanie out-of-band; przesłanie na email zamawiającego konfiguracji OLT
(running config) jak również przez łącze transmisji danych o ile istnieje; sprawdzanie jakości instalacji i zgodności z dokumentacją instalacyjną; przygotowanie dokumentacji

sztuka

sztuka

metr bieżący

sztuka

powykonawczej.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji, aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za urządzenie OLT.

Dostarczenie,
instalacja,
konfiguracja i
uruchomienie OLT
256 port PON

Dostarczenie,
Instalacja,
konfiguracja i
uruchomienie Karty
16 port PON z 16
wkładkami C+
Dostarczenie,
Instalacja,
konfiguracja i
uruchomienie karty
Ethernet Punkt-Punkt
w OLT lub
dodatkowego switcha
Ethernetowego do
podłączenia jednostek
oświatowych

Zapoznanie się z projektem i wizja lokalna na obiekcie, odbiór karty SIM służącej do zarządzania out-of-band od zamawiającego; przygotowanie konfiguracji na podstawie wzorca
dostarczonego przez zamawiającego oraz wgranie konfiguracji na urządzenie OLT; Instalacja OLT w szafie, podłączenie do zasilania; inwentaryzacja; włączenie zasilania; testowanie
uruchomienia kart sterującej oraz kart liniowych za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu; weryfikacja wersji oprogramowania, w razie potrzeby załadowanie najnowszej wersji;
wprowadzenie konfiguracji; podłączenie urządzenia do zarządzania out-of-band; włożenie karty SIM do urządzenia do zarządzania out-of-band, konfiguracja oraz uruchomienie
urządzenia; potwierdzenie z zamawiającym, że OLT jest dostępny poprzez zarządzanie out-of-band; przesłanie na email zamawiającego konfiguracji OLT (running config); sprawdzanie
jakości instalacji i zgodności z dokumentacją instalacyjną; przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji, aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za urządzenie OLT.

sztuka

Zapoznanie się z projektem, dobór odpowiedniej liczby kart GPON, instalacja wymaganej liczby kart GPON wraz z wkładkami C+; rozszycie patchcordów z karty na
przełącznicy; inwentaryzacja i umieszczenie tabelki z rozszyciami na drzwiach szafy; konfiguracja OLT celem uruchomienia i aktywacji kart GPON; sprawdzanie jakości instalacji i
zgodności z dokumentacją instalacyjną, test funkcjonalny dla jednego wybranego połączenia na jednej karcie PON zgodnie z procedurą dostarczoną przez zamawiającego.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji, aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za urządzenie karta GPON.

sztuka

Zapoznanie się z projektem, dobór odpowiedniej liczby kart Ethernet punk-punkt lub switchy Ethernetowych, rozszycie patchcordów z karty na przełącznicy; inwentaryzacja i
umieszczenie tabelki z rozszyciami na drzwiach szafy; instalacja wymaganej liczby kart/urządzeń; konfiguracja OLT/switch celem uruchomienia i aktywacji kart Ethernet; sprawdzanie
jakości instalacji i zgodności z dokumentacją instalacyjną, test funkcjonalny dla jednego wybranego połączenia na jednej karcie Ethernet zgodnie z procedurą dostarczoną przez
zamawiającego.
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania.
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji, aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.
Pozycja rozliczana za urządzenie karta Ethernet lub switch Ethernet.
sztuka

Zapoznanie się z projektem i wizja lokalna na obiekcie i ustalenie z reprezentantem jednostki oświatowej lokalizacji urządzeń, dostarczenie CPE i AP oraz instalacja AP w miejscu
Dostarczenie,
wskazanym przez reprezentanta jednostki oświatowej oraz podpisanie z nim protokołu potwierdzającego realizację zgodnie z ustaleniami, dostarczenie i instalacja wkładek dobranych
instalacja,
pod dystans od OLT i instalacja ich w CPE/Firewallu oraz w karcie Ehternetowej w OLT lub switchu Ehternetowym; Konfiguracja i uruchomienie portu na OLT do którego podłączona jest
konfiguracja i
jednostka oświatowa; sprawdzenie połączenie między jednostką oświatową a OLT, sprawdzanie jakości instalacji i zgodności z dokumentacją instalacyjną; przygotowanie dokumentacji
uruchomienie AP WiFi
podwykonawczej.
+ CPE/Firewall do
jednostek
Pozycja obejmuje wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania w tym wkładki niezbędne do podłączenia jednostki oświatowej.
oświatowych
Pozycja obejmuje wszelkie dodatkowe, nie wymienione wyżej prace oraz materiały konieczne do wykonania instalacji, aby spełnione były wszelkie wymagania przedstawione w
dokumentacji postępowania, umowie a w szczególności w OPZ oraz wymaganiach POPC dla podłączenia gospodarstw domowych i jednostek oświatowych.

sztuka

Pozycja rozliczana za podłączoną jednostkę oświatową.

Wsparcie techniczne
dla Urządzeń
Aktywnych

Stanowi wsparcie techniczne dostawcy urządzeń aktywnych na 100% urządzeń przez okres trwałości projektu czyli 7 lat, którego zakres jest opisany w załączniku „Wymagania na
Wsparcie i Gwarancję”.
Pozycja rozliczana na podstawie umowy cesji wsparcia technicznego z generalnego wykonawcy na zamawiającego.
Rok

