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1.  WSTĘP 

Tematem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

związanych z budową infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum Medycznym  

w Grójcu. 

 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją instalacji infrastruktury teleinformatycznej w Powiatowym Centrum 

Medycznym w Grójcu. 

Zakres STWiOR 

1. Budowa szkieletowego (międzybudynkowego) oraz pionowego (wewnątrzbudynkowego) 

okablowania światłowodowego. 

2. Budowa okablowania strukturalnego klasy EA w wersji ekranowanej na potrzeby sieci    

teleinformatycznej w budynkach PCM w Grójcu. 

3. Budowa punktów dystrybucyjnych sieci teleinformatycznej: 

 GPD Głównym Punkt Dystrybucyjny – Głównym Budynek Szpitala - II piętro; 

 BPD-A – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – Zakład Rehabilitacji – parter; 

 BPD-B – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – Poliklinika – I piętro; 

 BPD-C – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – Kotłownia i Archiwum – I piętro; 

 BPD-K – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – Kuchnia – parter; 

 PPD-G0 – Piętrowy Punkt Dystrybucyjny – Głównym Budynek Szpitala – parter; 

 PPD-G1 – Piętrowy Punkt Dystrybucyjny – Głównym Budynek Szpitala – I piętro; 

 PPD-G3 – Piętrowy Punkt Dystrybucyjny – Głównym Budynek Szpitala – III piętro; 

 PPD-G4 – Piętrowy Punkt Dystrybucyjny – Głównym Budynek Szpitala – IV piętro; 

 PPD-G5 – Piętrowy Punkt Dystrybucyjny – Głównym Budynek Szpitala – V piętro. 

4. Dobór wyposażenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego, w tym dobór systemu alarmu, 

systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu wizyjnego. 

5. Dobór urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej 

6. Dobór zasilaczy awaryjnych punktów dystrybucyjnych 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

wymagania wykonawcze, 

 wymagania materiałowe, 

 technologię montażu, 

 transport i rozładunek, 

 składowanie materiałów, 

 nadzór i odbiory. 

 

 



 

 

 

Projekt infrastruktury teleinformatycznej 

w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu 
4 

1.2. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Instalacje okablowania strukturalnego   CPV 45314310-7 

Światłowodowe kable telekomunikacyjne   CPV 32562200-2 

 

1.3. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 

z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., 

a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

Użyte w specyfikacjach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

teren budowy – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  

dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

inżynier – Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, w którego imieniu działa Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, 

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,  

materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 

odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych, 

przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 

rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami, poleceniami Inżyniera oraz ustawą Prawo budowlane. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń o osprzętu niż  wymienione 

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 

zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

 Wszystkie czynności niezbędne do realizacji umowy, a nie wyszczególnione w przedmiarze 

robót, należy przewidzieć w kosztach ogólnych umowy. 

 Wszystkie prace będą realizowane na czynnym obiekcie. Wykonawca musi zapewnić 

przez cały czas wykonywania robót normalny tryb funkcjonowania Szpitala. 

 Wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń (gabinety lekarskie, gabinety 

zabiegowe, sale zabiegowe itp.) w celu wykonania prac instalacyjnych będą realizowane  

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 1.5. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji 

technicznych. 

 

 

1.6. Dokumentacja projektowa i specyfikacje 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

 dokumentacja projektowa,  

 specyfikacje techniczne,  

 inne dokumenty.  

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  

i specyfikacje, i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera.  

 W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie porządku, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy,  

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrzbudynkowych i za urządzenia, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz udzieli niezbędnej 

pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń. 

 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
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1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 
 

2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 Przy wykonywaniu robót instalacji teletechnicznych należy stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

 wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do 

jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 

technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 

wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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2.4. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi wytwórcy. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna materiałów 

3.1. Szafy serwerowe 

Szafa serwerowa 42U 800x1000 (stosowana w serwerowni – szafa GPD) 

 szafa posadowiona  na cokole o wymiarach 800x1000 (szer. x głęb.), wysokość 42U; 

 dwie pary belek nośnych 19" oraz jedna para belek nośnych środkowych; 

 panel wentylacyjny montowany w dachu szafy, wyposażony w 4 wentylatory z termostatem; 

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych); 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 9005; 

 drzwi przednie i tylne blaszane z perforacją, wyposażone w zamki trzypunktowe z uchwytem 

wychylnym; 

 osłony boczne z blachy pełnej; 

 dach z 3 otworami kablowymi zakrytymi wyłamywaną zaślepką; 

 listwa uziemienia; 

 wyposażenie: 

- panel wentylacyjny dachowy z termostatem, RAL 9005; 

- półka stała 1U mocowana na 4 belkach nośnych, RAL 9005; 
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- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu pełna, RAL 9005; 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu z przepustem szczotkowym, RAL 9005; 

- listwa zasilająca – 4 szt.: 

 - gniazda z bolcem – 6; 

 - podświetlany wyłącznik;  

 - napięcie znamionowe - 230 V AC; 

 - maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W; 

  -stopień ochrony - IP 20; 

  - kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów  2,5 mm². 

 

 

Szafa serwerowa 42U 800x1000 (stosowana w serwerowni – szafa SRV) 

 szafa posadowiona  na cokole o wymiarach 800x1000 (szer. x głęb.), wysokość 42U; 

 dwie pary belek nośnych 19" oraz jedna para belek nośnych środkowych; 

 panel wentylacyjny montowany w dachu szafy, wyposażony w 4 wentylatory z termostatem; 

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych); 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 9005; 

 drzwi przednie i tylne blaszane z perforacją, wyposażone w zamki trzypunktowe z uchwytem 

wychylnym; 

 osłony boczne z blachy pełnej; 

 dach z 3 otworami kablowymi zakrytymi wyłamywaną zaślepką; 

 listwa uziemienia; 

 wyposażenie: 

- panel wentylacyjny dachowy z termostatem, RAL 9005; 

- półka stała 1U mocowana na 4 belkach nośnych, RAL 9005; 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu pełna, RAL 9005; 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu z przepustem szczotkowym, RAL 9005; 

 

 

3.2. Szafy teleinformatyczne 

Szafa teleinformatyczna 42U 600x800 (stosowana w PPD-G0) 

 szafa posadowiona  na cokole o wymiarach 600x800 (szer. x głęb.), wysokość 42U, 

 dwie pary belek nośnych 19", 

 panel wentylacyjny montowany w dachu szafy, wyposażony w 4 wentylatory z termostatem, 

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych), 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 9005, 

 drzwi przednie i tylne blaszane z perforacją, wyposażone w zamki trzypunktowe z uchwytem 

wychylnym, 

 osłony boczne z blachy pełnej, 

 dach z otworami kablowymi zakrytymi wyłamywaną zaślepką, 

 listwa uziemienia, 

 wyposażenie: 

- półka stała 1U mocowana na belkach nośnych, RAL 9005, 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu pełna, RAL 9005, 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu z przepustem szczotkowym, RAL 9005, 
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- listwa zasilająca – 1 szt. 

 - gniazda z bolcem – 6 

 - podświetlany wyłącznik  

 - napięcie znamionowe - 230 V AC 

 - maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W 

  -stopień ochrony - IP 20 

  - kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów  2,5 mm², 

- listwa zasilająca 2 – 1 szt. 

 - gniazda C13 – 7 

 - podświetlany wyłącznik  

 - napięcie znamionowe - 230 V AC 

 - maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W 

 - stopień ochrony - IP 20 

 - kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów  2,5 mm². 

Szafa teleinformatyczna 24U 600x800 (stosowana w GPD-B, PPD-G1, PPD-G3, PPD-G4)  

 szafa na regulowanych stopkach o wymiarach 600x800 (szer. x głęb.), wysokość 24U; 

 dwie pary belek nośnych 19"; 

 panel wentylacyjny montowany w dachu szafy, wyposażony w 4 wentylatory z termostatem; 

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych); 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową; 

 drzwi przednie szklane wyposażone w zamek patentowy; 

 osłony boczne i tylna z blachy pełnej; 

 dach z otworami kablowymi zakrytymi wyłamywaną zaślepką; 

 listwa uziemienia; 

 wyposażenie: 

- półka stała 1U mocowana na  belkach nośnych; 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu pełna; 

- zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu z przepustem szczotkowym; 

- listwa zasilająca 1 – 1 szt.: 

 - gniazda z bolcem – 6; 

 - podświetlany wyłącznik;  

 - napięcie znamionowe - 230 V AC; 

 - maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W; 

  -stopień ochrony - IP 20; 

  - kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów  2,5 mm². 

 

Szafa teleinformatyczna wisząca 18U 600x600 (stosowana w GPD-A oraz PPD-G5) 

 szafa wisząca 600x600 (szer. x głęb.), wysokość 18U; 

 dwie pary belek nośnych 19"; 

 płyta górna i dolna zawierająca przepusty kablowe w postaci wyłamywanych zaślepek oraz po 

3 otwory wentylacyjne; 

 3 wentylatory z termostatem montowane w dachu; 

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych); 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową; 

 drzwi przednie szklane wyposażone w zamek patentowy; 

 osłony boczne i tylna z blachy pełnej; 
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 listwa uziemienia; 

 wyposażenie: 

- listwa zasilająca 1 – 1 szt.: 

 - gniazda z bolcem – 6; 

 - podświetlany wyłącznik;  

 - napięcie znamionowe - 230 V AC; 

 - maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W; 

  -stopień ochrony - IP 20; 

  - kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów  2,5 mm². 

 

Szafa teleinformatyczna wisząca 15U 600x600 (stosowana w GPD-C oraz GPD-K) 

 szafa wisząca 600x600 (szer. x głęb.), wysokość 15U, 

 dwie pary belek nośnych 19", 

 płyta górna i dolna zawierająca przepusty kablowe w postaci wyłamywanych zaślepek oraz po 

3 otwory wentylacyjne, 

 3 wentylatory z termostatem montowane w dachu, 

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych), 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową, 

 drzwi przednie szklane wyposażone w zamek patentowy, 

 osłony boczne i tylna z blachy pełnej, 

 listwa uziemienia, 

 wyposażenie: 

- listwa zasilająca  – 1 szt. 

 - gniazda z bolcem – 6 

 - podświetlany wyłącznik  

 - napięcie znamionowe - 230 V AC 

 - maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W 

  -stopień ochrony - IP 20 

  - kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów  2,5 mm², 

 

3.3. Okablowanie światłowodowe 

Zewnętrzny kabel światłowodowy jednomodowy 12-włóknowy (stosowany w światłowodowych 

połączeniach szkieletowych) 

 kabel zewnętrzny; 

 klasa włókna G.652.D; 

 kategoria kabla wg ISO11801 ed.2.2 - OS2; 

 konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 - A-DQ(ZN)B2Y; 

 powłoka zewnętrzna wodoodporna, bezhalogenowa; 

 budowa kabla – centralna luźna tuba; 

 ochrona przeciw gryzoniom; 

 klasyfikacja ogniowa powłoki zewnętrznej – LSZH; 

 standardy klasyfikacji ogniowej: 

 - IEC 60332-1 test na rozchodzenie się ognia; 

 - IEC 60754-2 test na stopień kwasowości gazów; 

 - IEC 61034 test na gęstość zadymienia. 
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Uniwersalny kabel światłowodowy jednomodowy 12-włóknowy (stosowany w światłowodowych 

połączeniach pionowych) 

 kabel zewnętrzny; 

 klasa włókna G.652.D; 

 kategoria kabla wg ISO11801 ed.2.2 - OS2; 

 konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 - A-DQ(ZN)B2Y; 

 powłoka zewnętrzna wodoodporna, bezhalogenowa; 

 budowa kabla – centralna luźna tuba; 

 ochrona przeciw gryzoniom; 

 klasyfikacja ogniowa powłoki zewnętrznej – LSZH; 

 standardy klasyfikacji ogniowej: 

 - IEC 60332-1 test na rozchodzenie się ognia; 

 - IEC 60754-2 test na stopień kwasowości gazów; 

 - IEC 61034 test na gęstość zadymienia. 

 

Uniwersalny kabel światłowodowy jednomodowy 4-włóknowy (stosowany w przyłączu 

światłowodowym dla aparatu rentgenowskiego) 

 kabel zewnętrzny; 

 klasa włókna G.652.D; 

 kategoria kabla wg ISO11801 ed.2.2 - OS2; 

 konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 - A-DQ(ZN)B2Y; 

 powłoka zewnętrzna wodoodporna, bezhalogenowa; 

 budowa kabla – centralna luźna tuba; 

 ochrona przeciw gryzoniom; 

 klasyfikacja ogniowa powłoki zewnętrznej – LSZH; 

 standardy klasyfikacji ogniowej: 

 - IEC 60332-1 test na rozchodzenie się ognia; 

 - IEC 60754-2 test na stopień kwasowości gazów; 

 - IEC 61034 test na gęstość zadymienia. 

 

Panel światłowodowy: 

 panel wysokości 1U, 

 obsługa do 48 portów LC Duplex (max. 96 włókien światłowodowych), 

 elastyczna konstrukcja panela pozwalająca na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, 

tj. panel umożliwiający obsługę jednocześnie: 

- łączy optycznych minimum SC, LC, E2000 w wersji  spawanej i pre-terminowanej, 

- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A, 

- dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy, 

 konstrukcja panela umożliwiająca jego obsługę od przodu, co wydatnie usprawnia jego 

obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron, 

 panel posiadający duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń. 

 

Kaseta światłowodowa do panela: 

• kasety zapewniające min. R35 promienia gięcia włókien wewnątrz kasety, 

• kaseta umożliwiająca terminację włókien na następujących złączach optycznych LC Duplex, 

• kasety o konstrukcji pozwalającej uzyskać maksymalną elastyczność rozumianą jako: 

- obsługa zarówno łączy pre-terminowanych jak i spawanych, 
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- tacka spawów musi mieć możliwość wykonania rezerwy ok, 1,5m włókien z kabla 

instalacyjnego  oraz min 2m pigtaili w ramach kasety, 

- możliwość wprowadzania kabla zarówno pod kątem 90º jak i 45º, 

- możliwość wykonania ok 2m rezerwy luźnej tuby w ramach kasety, 

• kasety stanowiące kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów, w skład kompletu 

wchodzą: 

- komplet pigtaili, 

- komplet adapterów połączeniowych, 

- tacka spawów, 

- magazynki spawów, 

- komplet osłonek termokurczliwych lub alternatywnych, 

- system bezpiecznego wprowadzenia kabla do kasety. 

 

Adaptery światłowodowe: 

• zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje ceramiczne, 

• adaptery oraz złącza stosowane w panelu z automatycznie zamykanym prześwitem włókna  

w feruli, 

• adaptery światłowodowe wyposażone w półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe, 

• możliwość kodowania kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym 

dokonaniem połączenia oraz rozłączenia, 

• kolorystyka adapterów połączeniowych umożliwiająca identyfikację kabli światłowodowych  

i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj: dla jednomodów PC niebieski. 

 

Złącza światłowodowe: 

• IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. 

mierzonych metodą zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL, 

• ferule złączy ceramiczne, 

• możliwość kodowania kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym 

dokonaniem połączenia oraz rozłączenia, 

• parametry wydajnościowe: 

- rodzaj obsługiwanych włókien – jednomod, 

- klasyfikacja złączy wg IEC 61753-1 – grade D, 

 - średnie straty wtrąceniowe (IL)[dB] zgodnie z IEC 61300-3-34 - ≤0,5, 

 - straty wtrąceniowe (RL )[dB] Zgodnie z IEC 61300-3-6 - ≥35. 

 

 

3.4. Okablowanie miedziane 

Kabel instalacyjny S/FTP kat.6A 650Mhz 

• kategoria 6A; 

• ekranowanie S/FTP; 

• częstotliwośc transmisji 650 MHz; 

• średnica żył [AWG] 23; 

• max. średnica kabla 7,6mm; 

• zgodnośc ze standardami: 

- ISO/IEC 11801 ed. 2.2; 
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- IEC 61156-5 2nd ed.; 

- EN 50173-1; EN 50288-x-1; 

• klasyfikacja ogniowa: 

- LSFRZH; 

- IEC 6060332-3-24; 

- IEC 60754-2; IEC 61034. 

 

 

Panel krosowy 1U 48 portów: 

• panel wysokości 1U w szafie 19”; 

• obsługa do 48 portów, 

• panel umożliwiający kodowanie kolorem, 

• możliwość obsługiwania: 

- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A, 

- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej  

i spawanej, 

- jednoczesna dowolna mieszanka wyżej wymienionych łączy, 

• możliwość obsługi złączy od przodu, 

• wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń, dodatkowo każdy port 

musi być ponumerowany, 

• system w skład, którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie portów 

przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda. 

Panel krosowy 1U 24 porty: 

• panel wysokości 1U w szafie 19”; 

• obsługa do 24 porty, 

• panel umożliwiający kodowanie kolorem, 

• możliwość obsługiwania: 

- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A, 

- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej  

i spawanej, 

- jednoczesna dowolna mieszanka wyżej wymienionych łączy, 

• możliwość obsługi złączy od przodu, 

• wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń, dodatkowo każdy port 

musi być ponumerowany, 

• system w skład, którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie portów 

przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda. 

 

 

Moduły przyłączeniowe: 

• możliwość wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180˚) oraz prostopadle (90˚), 

• kategoria zastosowanego miedzianego modułu Kat.6A, 

• terminacja żył kabla w module za pomocą technologii IDC, 

• możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w rozpiętościach średnic: 

- AWG 22- 26 AWG dla drutu; 

- AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki; 

• obsługa kabli o średnicy żyły wraz z powłoką do min 1.5 mm, 

• obsługa kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm, 
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• możliwość terminacji kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B,  

• obsługa technologii PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet), 

• żyły kabla instalacyjnego w obrębie kontaktu IDC unieruchomione, 

• moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację, 

• moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 750 cykli połączeniowych, 

• piny modułów pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 µm, 

• ekranowanie modułu zapewniające ochronę 360˚. 

 

Kable krosowe:  

• kategoria Kat.6A; 

• zakres częstotliwości kabli [MHz] – 650MHz; 

• rodzaj powłoki – LSFRZH; 

• ekranowanie S/FTP; 

• max. średnica kabla – 6,0mm; 

• średnica przewodu AWG 24/7; 

• klasyfikacja ogniowa: 

- IEC 60332-3-24; 

- IEC 60754-2; 

- IEC 61034. 

 

 

3.5. System klimatyzacji 

Klimatyzator, jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna: 

- wydajność chłodnicza/grzewcza [kW] 5,0/5,8, 

- pobór mocy chłodzenie/grzanie [kW] 1,6/2,64, 

- maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A  16, 

- zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~ / 50 / 220-240, 

- czynnik chłodniczy  R32, 

- poziom ciśnienia akustycznego wew. [dB(A)] 47/38/30/23//44/38/31/24, 

- wymiary szer. x gł. x wys. wew./zew. [mm] 295x798x372 //693x795x300, 

- waga netto wew./zew. [kg] 15/50, 

- klasa energetyczna A. 

 

3.6. System SSWiN oraz KD 

Centrala system SSWiN oraz KD 

- obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych, 

- wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX, 

- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji, 

- obsługa od 8 do 128 programowalnych wyjść przewodowych i bezprzewodowych, 

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń, 

- wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego 

sterowania, 
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- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart, 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego, 

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania, 

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej, 

- pamięć 20 000 zdarzeń z funkcją wydruku, 

- obsługa do 200 użytkowników, 

- port RS-232 - gniazdo RJ, 

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera, 

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A z funkcjami ładowania akumulatora 

i diagnostyki. 

Podcentrala system SSWiN oraz KD 

- obsługa konfiguracji:  

  - NO, NC, 

  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe), 

  - 3EOL (tylko INTEGRA Plus), 

- rozbudowa systemu o 8 wyjść:  

  - 4 wyjścia typu OC, 

  - 4 wyjścia przekaźnikowe, 

- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania 

za pośrednictwem magistrali). 

 

Moduł komunikacji TCP/IP 

- konwersja monitoringu telefonicznego z centrali na transmisję TCP/IP, 

- monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść modułu, 

- obsługa protokołu szyfrowania SSL w komunikacji z serwerem poczty wychodzącej, 

- zdalne sterowanie wyjściami za pomocą przeglądarki WWW, 

- zdalna konfiguracja poprzez dedykowaną aplikację , 

- lokalne programowanie za pomocą komputera podłączonego przez RS-232, 

- kodowanie transmisji danych. 

Manipulator systemu alarmowego z czytnikiem kart 

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza, 

- diody LED informujące o stanie systemu, 

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury, 

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie, 

- 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL), 

- łącze RS-232 do współpracy z oprogramowaniem, 

- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu kontroli dostępu, 

- kolor czarny. 

Przycisk wyjścia natynkowy 

- przycisk dotykowy, 

- podświetlanie guzika w stanie czuwania, stanie aktywacji i braku zasilania w różnych 

kolorach, 

- kolor czarny. 
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Przycisk awaryjnego otwierania drzwi 

- przycisk natynkowy z szybką ochronną, 

- styki NO/NC, 

- kolor zielony. 

Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem stanu drzwi 

- napięcie zasilania 12V DC/ 24V DC, 

- pobór prądu 460mA (12V DC) / 230mA (24V DC), 

- wbudowany czujnik stanu drzwi, 

- siła elektromagnesu 380kg. 

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni 

- poczwórny pyroelement, 

- cyfrowy algorytm detekcji, 

- wymienne soczewki Fresnela, 

- funkcja prealarmu. 

Programowalna czujka temperatury 

- programowanie progów i gradientu temperatury, 

- możliwość pracy w dwóch trybach (funkcja oszczędności), 

- możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperatury, 

- dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. 

 

Czujka zalania wodą 

- Zakres temperatur pracy -10…+55 °C , 

- Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC. 

Czujka dymu i ciepła 

- Czujnik termiczny (klasa EN 54-5), 

- Minimalna statyczna temp. zgłoszenia alarmu 54 °C , 

- Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC. 

Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 

- niezależne sterowanie optyką i akustyką, 

- napięcie zasilania do 15VDC, 

- zabezpieczenie antysabotażowe. 

Wewnętrzny sygnalizator akustyczny 

- regulacja głośności od 30dB/m do 105dB/m, 

- napięcie zasilania do 15VDC, 

- zabezpieczenie antysabotażowe. 

Obudowa centrali oraz podcentrali systemu 

- wymiary: 324 x 382 x 108 mm, 

- ochrona antysabotażowa przed otwarcie oraz oderwaniem od podłoża, 

- demontowane płyty montażowe ułatwiające instalację i konserwację systemu , 

- możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy, 

- transformator  60 VA, 

- akumulator 7Ah. 
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3.7. System monitoringu wizyjnego CCTV 

Sieciowy rejestrator wizyjny  

- obsługa do 8 kamer IP; 

- zainstalowane dyski HDD: 2 x 4TB; 

- obsługa zapisu: 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 

- minimalne pasmo dla zapisu 80 Mbps; 

- kompresja obrazu: H.264, H.264+; 

- złącza zewnętrzne:  

 - łącze sieciowe: 1 porty Gigabit Ethernet; 

 - HDMI, VGA; 

 - 1x USB 2.0, 1x USB 3.0; 

 - wyjścia/wyjścia alarmowe 4/1; 

- dostęp przez przeglądarkę internetową; 

- montaż w szafie rack 19”. 

Cyfrowa kamera IP, PoE  

- obudowa typu kopułkowego; 

- rozdzielczość obrazu 2Mpix (1920 x 1080); 

- zapis 25 kl./s dla 2Mpix; 

- obsługa min. 2 strumieni; 

- typ przetwornika CMOS 1/2,8” 2Mpix; 

- obiektyw zmiennoogniskowy f=2.8-12mm/F1.4; 

- dynamika (WDR) 120dB; 

- czułość kolor 0,7 lx; 

- kompresja obrazu H.264, MJPEG, H264+; 

- pole widzenia w poziomie 35° - 105°; 

- pole widzenia w pionie 19° - 55°; 

- zasilanie IEEE 802.3af (802.3at typ 1), poziom zasilania klasa 2; 

- obsługa kart SD/SDHC/SDXC  128 GB; 

- regulacja położenia w trzech płaszczyznach  0°-355°/0°-75°/0°-355°; 

- promiennik podczerwienie IR; 

- pobór mocy max. 6W; 

- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania 

przekraczania linii; 

- kompatybilność ze standardami  ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. 
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3.8. Urządzenia aktywne sieci LAN – UTM 

Urządzenie brzegowe z zaporą sieciową - UTM 

Rozwiązanie Dwa urządzenia pracujące w kastrze HA z kompletem 

licencji opisanym poniżej 

Obudowa Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu 

w standardowej szafie 19” (w zestawie muszą znajdować 

się odpowiednie uchwyty). Obudowa urządzenia nie może 

być wyższa niż 1U.  

Zasilanie Maksymalna moc pobierana przez urządzenie nie może 

przekraczać 60W.  

Elementy mechaniczne Urządzenie nie może posiadać wbudowanego 

dysku/dysków twardych.  

Interfejsy Minimum 8 konfigurowalnych portów RJ45 

(WAN/LAN/DMZ) 

Tryby pracy  Urządzenie musi umożliwiać konfigurację trybu router, 

trybu bridge  

Obsługa łączy 3G Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB 

umożliwiające podłączenie adaptera 3G i realizację za 

pośrednictwem w/w adaptera łącza zapasowego.  

Protokoły Routingu Urządzenie musi wspierać routing statyczny, protokoły 

RIPv1/v2 oraz OSPF 

VLAN 802.1q Urządzenie musi umożliwiać kreowanie interfejsów 

VLAN 802.1q.  

Tryby pracy  Urządzenie musi umożliwiać konfigurację trybu router, 

trybu bridge oraz hybrydowo (router i bridge 

jednocześnie).  

IDS/IPS Urządzenie musi pozwalać na aktywację funkcjonalność 

IDS/IDP  

Anty Virus Urządzenie musi pozwalać na aktywację ochrony 

antywirusowej  

Anty Spam Urządzenie musi pozwalać na aktywację ochrony anty 

spam  

Filtr stron internetowych Urządzenie musi pozwalać na aktywację filtra stron 

internetowych  

VPN Obsługa co najmniej 250 równoczesnych połączeń IPSec 

VPN/L2TP.  

Obsługa co najmniej 25 równoczesnych połączeń SSL 

VPN. Dodatkowo musi istnieć możliwość rozszerzenia 

ilości równocześnie obsługiwanych połączeń SSL VPN 

poprzez zakup dodatkowej licencji do minimum 250.  

Wysoka dostępność Urządzenie musi wspierać tryb wysokiej dostępności. W 

przypadku awarii głównego urządzenia, odpowiednio 

skonfigurowane urządzenie zapasowe musi przejąć 

obsługę sieci bez ingerencji administratora.  

Monitorowanie oraz raportowanie 

zdarzeń 

W zestawie z urządzeniem musi być dostarczone 

oprogramowanie pozwalające na zbieranie informacji o 
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zdarzeniach zachodzących na tym urządzeniu oraz na 

generowanie różnego rodzaju raportów (np. najczęściej 

odwiedzane strony internetowe, rodzaj czy wielkość ruchu 

generowanego przez poszczególnych użytkowników)  

Musi istnieć możliwość zapisywania logów na nośniku 

USB lub dysku twardym podłączonym do urządzenia 

poprzez interfejs USB oraz wysyłania logów na 

zewnętrzne serwery syslog.  

Kształtowanie Pasma Urządzenie musi umożliwiać elastyczne zarządzanie 

przepustowością.  

W przypadku aktywnej licencji IDS/IDP musi istnieć 

również możliwość definiowania pasma dla wybranych 

aplikacji.  

Autoryzacja użytkowników Urządzenie powinno umożliwiać autoryzację 

użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę 

użytkowników oraz zewnętrzne serwery RADIUS, 

Microsoft AD, LDAP 

Wydajność Przepustowość dla firewall’a nie powinna być mniejsza niż 

5100 Mbps 

Maksymalna liczba równoczesnych 

sesji 

Maksymalna liczba równolegle obsługiwanych sesji nie 

może być mniejsza niż 210000.  

Zarządzanie WLAN Urządzenie powinno posiadać funkcję kontrolera Punktów 

Dostępowych sieci bezprzewodowej 

Gwarancja Minimum 5 lat gwarancji na oferowane urządzenie 

Serwis W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego 

produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w 

którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno 

być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym 

niż 5 lat.  

Dodatkowe wyposażenie Licencja na 5 lat na subskrypcję systemów IDP, Antivirus, 

Antispam, Content Filtering 

 

 

3.9. Urządzenia aktywne sieci LAN - przełączniki 

Przełącznik rdzeniowy 

Obudowa Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu 

w standardowej szafie 19” 

Interfejsy Minimum: 

20 SFP slot (GbE) 

4 interfejsy Dual Personality (SFP 1000 Mbps/RJ-45 

10/100/1000 Mbps) 

4 interfejsy SFP+ (10GbE) 

Warstwa przełączania L2/L3 

Wydajność  Pojemność przełączania nie mniejsza niż 128 Gbps 
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 Prędkość przesyłania nie mniejsza niż 95 Mbps 

 Bufor pakietu nie mniejszy niż 1500 KB 

 Tabela adresów MAC nie mniejsza niż 16K 

 Jumbo frame nie mniejsze niż 12 KB 

Zgodność ze standardami • IEEE 802.3 - 10BaseT 

• IEEE 802.3u - 100BaseTX 

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

• IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet 

• IEEE 802.3x flow control  

• IEEE 802.3ad LACP aggregation 

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)  

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  

• IEEE 802.1Q VLAN Tagging  

• IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Prioritization  

• IEEE 802.1X port authentication 

Odporność i dostępność • Dual images 

 VRRP 

 ERPS 

Bezpieczeństwo • 802.1X  

• Port security  

• Multiple RADIUS servers  

• Login authentication by RADIUS  

• Login authentication by TACACS+  

• SSH 

• DHCP snooping   

• ARP Inspection   

• Static IP/MAC binding  

• Guest-VLAN   

• ACL Packet Felitering (IPv4/Ipv6)  

Zarządzanie ruchem i QoS • 802.1p 

• 802.3x flow control  

Zarządzanie urządzeniem • Web interface  

• Konsola, telnet, SNMP  

Zużycie prądu Poniżej 70W 

Gwarancja Urządzenie powinno być objęte 5 letnią gwarancją 

producenta  

Serwis W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego 

produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w 

którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno 

być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym 

niż 5 lat.  

Dodatkowe wyposażenie Wraz z przełącznikiem dostarczyć 9 sztuk modułów 

światłowodowych SFP-1GbE do światłowodu 

jednomodowego oraz kabel do połączenia bezpośredniego 

SFP+ do SFP+ (10GbE) 
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Przełącznik dostępowy PoE 

Obudowa Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu 

w standardowej szafie 19” 

Interfejsy Minimum: 

• 24 x GbE PoE RJ-45 porty 

• 4 x 10 GbE SFP+ sloty 

• PoE maksymalne obciążenie 370W 

Warstwa przełączania L2/L3 

Wydajność  Pojemność przełączania nie mniejsza niż 128 Gbps 

 Prędkość przesyłania nie mniejsza niż 95 Mbps 

 Bufor pakietu nie mniejszy niż 1500 KB 

 Tabela adresów MAC nie mniejsza niż 16K 

 Jumbo frame nie mniejsze niż 12 KB 

Zgodność ze standardami • IEEE 802.3af - Power over Ethernet 

• IEEE 802.3at - Power over Ethernet+ 

• IEEE 802.3 - 10BaseT 

• IEEE 802.3u - 100BaseTX 

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

• IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet 

• IEEE 802.3x flow control  

• IEEE 802.3ad LACP aggregation 

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)  

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  

• IEEE 802.1Q VLAN Tagging  

• IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Prioritization  

Odporność i dostępność • Dual images 

 ERPS 

Bezpieczeństwo • 802.1X  

• Port security  

• RADIUS servers  

• Login authentication by RADIUS  

• Login authentication by TACACS+  

• SSH 

• DHCP snooping   

• ARP Inspection   

• Static IP/MAC binding  

• Guest-VLAN   

• ACL Packet Felitering (IPv4/Ipv6)  

Zarządzanie ruchem i QoS • 802.1p 

• 802.3x flow control  

Zarządzanie urządzeniem • Web interface  

• Konsola, telnet, SNMP  

Zużycie prądu Poniżej 460W 

Gwarancja Urządzenie powinno być objęte 5 letnią gwarancją 

producenta  

Serwis W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego 

produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w 

którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno 
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być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym 

niż 5 lat.  

Dodatkowe wyposażenie Wraz z przełącznikami dostarczyć odpowiednią ilość 

modułów światłowodowych SFP-1GbE do światłowodu 

jednomodowego oraz odpowiednią ilość kabli do 

połączenia bezpośredniego SFP+ do SFP+ (10GbE) 

 

Przełącznik dostępowy 

Obudowa Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu 

w standardowej szafie 19” 

Interfejsy Minimum: 

• 24 x GbE RJ-45 porty 

• 4 x 10 GbE SFP+ sloty 

Warstwa przełączania L2/L3 

Wydajność  Pojemność przełączania nie mniejsza niż 128 Gbps 

 Prędkość przesyłania nie mniejsza niż 95 Mbps 

 Bufor pakietu nie mniejszy niż 1500 KB 

 Tabela adresów MAC nie mniejsza niż 16K 

 Jumbo frame nie mniejsze niż 12 KB 

Zgodność ze standardami • IEEE 802.3 - 10BaseT 

• IEEE 802.3u - 100BaseTX 

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

• IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet 

• IEEE 802.3x flow control  

• IEEE 802.3ad LACP aggregation 

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)  

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  

• IEEE 802.1Q VLAN Tagging  

• IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Prioritization  

Odporność i dostępność • Dual images 

 ERPS 

Bezpieczeństwo • 802.1X  

• Port security  

• RADIUS servers  

• Login authentication by RADIUS  

• Login authentication by TACACS+  

• SSH 

• DHCP snooping   

• ARP Inspection   

• Static IP/MAC binding  

• Guest-VLAN   

• ACL Packet Felitering (IPv4/Ipv6)  

Zarządzanie ruchem i QoS • 802.1p 

• 802.3x flow control  

Zarządzanie urządzeniem • Web interface  

• Konsola, telnet, SNMP  

Zużycie prądu Poniżej 25W 
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Gwarancja Urządzenie powinno być objęte 5 letnią gwarancją 

producenta  

Serwis W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego 

produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w 

którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno 

być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym 

niż 5 lat.  

Dodatkowe wyposażenie Wraz z przełącznikami dostarczyć odpowiednią ilość 

modułów światłowodowych SFP-1GbE do światłowodu 

jednomodowego oraz odpowiednią ilość kabli do 

połączenia bezpośredniego SFP+ do SFP+ (10GbE) 

 

 

3.10. Urządzenia aktywne sieci LAN – WiFi 

Kontroler sieci bezprzewodowej WiFi 

Obudowa 

 

Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu 

w standardowej szafie 19” (w zestawie muszą znajdować 

się odpowiednie uchwyty). Obudowa urządzenia nie może 

być wyższa niż 1U.  

Ilość portów Urządzenie w standardzie musi posiadać min.4 porty 

10/100/1000 i 1 port USB 

Funkcje kontrolera Dynamiczny wybór kanału, load balancing,  wyszukiwanie 

obcych AP  

Obsługa punktów dostępowych w 

standardzie 

Kontroler musi obsługiwać w standardzie 8 punktów 

dostępowych 

Ilość obsługiwanych punktów 

dostępowych 

Urządzenie musi obsługiwać min 43 punkty dostępowe po 

wykupieniu dodatkowych licencji  - wymagana 

funkcjonalność 

Funkcje WLAN Urządzenie musi wspierać: WMM, WEP, WPA/WPA2-

PSK, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise 

Funkcje zabezpieczeń Urządzenie musi wspierać: IEEE 802.1X, uwierzytelnianie 

WWW, uwierzytelnianie RADIUS, uwierzytelnianie 

Microsoft AD, uwierzytelnianie LDAP, wbudowany 

serwer RADIUS  

Funkcje sieci Urządzenie musi obsługiwać: VLAN, klient DHCP, serwer 

DHCP 

Zarządzanie Urządzenie musi pozwalać na zarządzanie przez: CLI z 

SSH, Web UI z SSL, SNMP 

Zgodność ze standardami Urządzenie musi być zgodne z: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3ab 

Pozostałe Sprzęt musi pochodzić z polskiego kanału dystrybucji  

Gwarancja Minimum 5 lat gwarancji na oferowane urządzenie 

Serwis W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego 

produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w 
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którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno 

być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym 

niż 5 lat. 

 

Punkt dostępowy sieci WiFi -AP 

Obudowa 

 

Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu 

do sufitowego.  

Ilość portów Urządzenie w standardzie musi posiadać 1 porty LAN 

Zasilanie Punkt dostępowy musi umożliwiać jego zasilanie z PoE 

Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 11W 

Funkcje WLAN Urządzenie musi: 

 posiadać co najmniej dwa radia  

 być wysposażone w co najmniej cztery anteny, o 

mocy nie mniejszej niż 3 dBi 

 jednocześnie obsługiwać dwa zakresy 

częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz  

 wspierać standard 802.11AC 

 wspierać: WMM, WEP, WPA/WPA2-PSK, 

WPA2, WPA/WPA2-Enterprise 

 ilość obsługiwanych SSID nie może być mniejsza 

niż 16 

Funkcje sieci Urządzenie musi obsługiwać: VLAN, WMM 

Zarządzanie Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania przez 

kontroler WiFi 

Zgodność ze standardami Urządzenie musi być zgodne z: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x RADIUS 

Pozostałe Sprzęt musi pochodzić z polskiego kanału dystrybucji 

Gwarancja Urządzenie powinno być objęte ograniczoną dożywotnia 

gwarancją producenta  

Serwis W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego 

produktu następuje w tym samym dniu roboczym, w 

którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno 

być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym 

niż 5 lat.  

 

3.11. Zasilacze awaryjne dla punktów dystrybucyjnych 

Zasilacz awaryjny do punktów dystrybucyjnych – 1000VA 

Obudowa:  Rack 2U  

Moc rzeczywista :  Min 900 W 

Moc pozorna :  1000 VA  

Porty komunikacji:  RS 232, USB, slot 

Architektura:  true online - podwójna konwersja energii 

Liczba gniazd wyjściowych:  8 x IEC 320 (10A) 

Czas podtrzym. przy 100% obciąż.:  3 min 
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Czas podtrzym. przy 50% obciąż.:  8 min  

Maks. czas przełączenia 0 ms 

Zimny start  Tak  

Karta rozszerzeń Dołączona karta SNMP zarządzana poprzez sieć LAN 

Wyświetlacz Graficzny  LCD 

Głębokość  Maksymalnie 480mm  

Funkcja EPO Tak 

Dodatkowe zasobniki bateryjne 

rozszerzające autonomię pracy 
Tak 

Podział gniazd wyjściowych na grupy  Tak 

Tryb ECO Tak 

Czas ładowania baterii do 90% Nie więcej niż 4,5 godziny 

Autoryzowany serwis w Polsce Tak  

Gwarancja 60 miesięcy na UPS oraz 24 miesiące na akumulatory 

Zasilacz awaryjny do punktów dystrybucyjnych  – 1,5VA 

Obudowa:  Rack 2U  

Moc rzeczywista  Min 1200 W 

Moc pozorna  1500 VA  

Porty komunikacji RS 232, USB, slot 

Architektura true online - podwójna konwersja energii 

Liczba gniazd wyjściowych 8 x IEC 320 (10A) 

Czas podtrzym. przy 100% obciąż.  3 min 

Czas podtrzym. przy 50% obciąż. 10 min  

Maks. czas przełączenia 0 ms 

Zimny start  Tak  

Karta rozszerzeń Dołączona karta SNMP zarządzana poprzez sieć LAN 

Wyświetlacz Graficzny  LCD 

Głębokość  Maksymalnie 480mm  

Funkcja EPO Tak 

Dodatkowe zasobniki bateryjne 

rozszerzające autonomię pracy 
Tak 

Podział gniazd wyjściowych na grupy  Tak 

Tryb ECO Tak 

Czas ładowania baterii do 90% Nie więcej niż 4,5 godziny 

Autoryzowany serwis w Polsce Tak  

Gwarancja 60 miesięcy na UPS oraz 24 miesiące na akumulatory 
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3.12. Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania siecią 

Oprogramowanie do monitorowania i zarzadzania siecią 

Oprogramowanie posiada budowę modułową, musi się składać się z serwera zarządzającego oraz 

modułów zdalnych.  

 

Moduły będą następujące: 

• monitorowanie sieci 

• zarządzanie przełącznikami, urządzeniami firewall, urządzeniami bezprzewodowymi 

 

Moduł monitorowania Moduł monitorowania musi umożliwiać kompleksowy 

monitoring sieci oraz monitoring sprzętu 

komputerowego. 

Konsola musi być dostępna poprzez dowolną 

przeglądarkę www.  

W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na 

wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację. 

Program umożliwia monitorowanie nielimitowanej 

liczby urządzeń sieciowych. 

Monitorowanie infrastruktury musi 

obejmować między innymi serwery 

Windows, Linux, Unix oraz routery, 

przełączniki, VOIP i firewall w 

zakresie:  

• Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, 

NNTP, ping). Umożliwia monitorowanie czasu ich 

odpowiedzi i procent utraconych pakietów.  

• Monitorowanie komponentów serwerowych 

(przełączniki, routery, czujniki temperatury  

• i wilgotności, etc.) 

• Serwerów pocztowych: program monitoruje zarówno 

serwis odbierający, jak i wysyłający pocztę. 

• Monitorowania serwerów WWW i adresów URL 

• Monitor usług działających w ramach systemu 

Windows 

• Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie 

dysku, itp) 

• Monitorowanie wydajności systemów Windows 

(obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków) 

Pozostałe funkcjonalności modułu 

monitorowania 
• Program musi posiadać możliwość monitorowania stanu 

systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych 

osób kontaktowych) w razie gdy przestały one 

odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry 

znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym 

przez administratora.  

• Program musi posiadać możliwość wysyłania 

powiadomień, nawet jeśli serwer pocztowy nie działa. 

• Program musi umożliwiać rysowanie dynamicznych 

Map sieci, które służą do lepszego zarządzania logiczną 

strukturą urządzeń w przedsiębiorstwie.  

• Obsługa szyfrowania SSL w powiadomieniach e-mail. 

• Obsługa urządzeń SNMP (przełączniki, routery, 

drukarki sieciowe, urządzenia VoIP). 

• Powiadomienia mailowe w razie problemów z 

urządzeniami sieciowymi. 
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Wdrożenie Usługa wdrożeniowa systemu monitorowania musi 

obejmować instalację i konfigurację co najmniej 100 

hostów w sieci i z nimi związanych monitorowanych 

usług.  

Szkolenie Szkolenie administratora po wdrożeniu systemu, na 

miejscu w Szpitalu,  obejmujące obsługę systemu, 

konfigurowanie dodatkowych hostów w sieci, 

administrowanie systemem 

Moduł zarządzania urządzeniami 

sieciowymi 

Moduł zarządzania musi mieć poniższe funkcjonalności: 

Konfiguracja urządzenia 

• Tryb klienta DHCP lub statyczny adres IP 

• Przydzielanie adresu IP, maski podsieci oraz bramy 

• Konfiguracja serwera DNS 

• Konfiguracja nazwy systemu 

• Konfiguracja informacji o lokalizacji urządzenia 

Zarządzanie i obsługa 

• Wykrywanie urządzeń 

• Ustawianie adresów IP 

• Odnawianie DHCP IP 

• Restartowanie urządzeń 

• Lokalizator urządzeń 

• Przekierowanie do panelu zarządzania 

• Grupowa aktualizacja oprogramowania 

• Zmiana haseł 

• Bezpieczne administrowanie 

Urządzenie na potrzeby systemu monitorowania oraz zarządzania siecią 

Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w szafie RACK 19”, 

dostarczona wraz z szynami. Możliwość instalacji dysków 

twardych 2x3,5”. 

Procesor Osiągający w teście wydajności PassMark Performance 

Test (wynik dostępny: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej 

wynik 3700 punktów Passmark CPU Mark. 

RAM 8GB pamięci Ram 2133Mhz, na płycie głównej powinno 

znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci. 

Płyta główna powinna obsługiwać do 32GB pamięci 

DDR4.  

Kontroler RAID Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, 

umożlwiający konfigurację poziomów RAID: 0,1,5 

Interfejsy sieciowe Minimum 2 wbudowane porty Gigabit Ethernet.  

Dyski twarde Zainstalowane minimum 2 dyski 1TB 7.2K SATA 

Zasilacz Zasilacz o maksymalnej mocy 270W 

Karta Zarządzania Karta zarządzania umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu web karty 

zarządzającej 

- wsparcie dla IPv6 

System operacyjny System operacyjny zgodny z oprogramowaniem do 

monitorowania oraz zarządzania 

Gwarancja 5 lat gwarancji. Czas reakcji serwisu do następnego dnia 

roboczego. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. 
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4. Sprzęt 

 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na 

bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien 

posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 

powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wyszczególnienie niezbędnego sprzętu mechanicznego: 

- samochód dostawczy do 0.9 t, 

- spawarka do światłowodów, 

- miernik okablowania strukturalnego, 

- środek łączności bezprzewodowej kpl., 

- zestaw telefonów optycznych. 

Wyszczególnienie niezbędnego sprzętu pomiarowego: 

- FLUKE DTX – 1200, 

- reflektometr 850 nm, 

- reflektometr 1300 nm, 

- zestaw pomiarowy dyspersji chromatycznej, 

- zestaw do pomiarów mocy optycznej, 

- miernik do pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych. 

 

 
5. Wymagania dotyczące środków transportu 

 Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne 

i posiadać ważne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 

przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 

ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

Środki transportu 

- samochód dostawczy 0,9 t. 
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6. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

 Wszystkie prace będą realizowane na czynnym obiekcie. Wykonawca musi zapewnić 

przez cały czas wykonywania robót normalny tryb funkcjonowania Szpitala. 

 

6.1. Instalacja sieci teleinformatycznej 

Standardy i parametry okablowania 

 System okablowania logicznego zaprojektowano w oparciu o nieekranowaną czteroparową 

skrętkę S/FTP klasy EA.  

 Okablowanie powinno spełniać wymagania normy międzynarodowej ISO/IEC 11801 oraz EN 

50173. 

Elementy systemu okablowania strukturalnego 

System okablowania będzie się składał z następujących zasadniczych elementów: 

- łącza  światłowodowego, 

- punktu dystrybucyjnego, 

- okablowania poziomego S/FTP klasy EA. 

Stanowiska robocze logiczne 

 Dla obsługi urządzeń komputerowych zainstalowano stanowiska robocze składające się  

z gniazd logicznych kat. 6A. 

 W skład stanowiska roboczego wchodzi gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat. 6A; kabel STP kat. 

6A, moduł w panelu krosowniczym 2xRJ45, kat. 6A. 

 Gniazda logiczne w pomieszczeniach będą montowane 30 cm nad podłogą w puszce 

natynkowej. 

Okablowanie poziome 

 Okablowanie poziome będzie wykonane ekranowaną skrętką S/FTP kat. 6A, z zastosowaniem 

elementów pasywnych ekranowanych kat 6A.  

 Odległość najdalszego stanowiska  od głównego punktu dystrybucyjnego nie przekracza 90m. 

Trasy koryt kablowych 

 Trasy instalacji teleinformatycznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  

i urządzeniami, powinna być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegły w liniach poziomych i pionowych. 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

teleinformatycznych bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża  

w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 

pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
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- wszystkie przejścia instalacji teleinformatycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami; 

- przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych; 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane  

w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów; 

- jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury  

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

Prowadzenie przewodów 

 Kable światłowodowe prowadzić w korytkach metalowych razem z kablami S/FTP. 

Zastosować etykiety informacyjne o istnieniu promieniowania laserowego.  

 Kable S/FTP w głównych ciągach poziomych w korytarzach należy poprowadzić w korytach 

lub drabinkach oraz w peszlu.  

 Przepusty kanału przez ściany i stropy należy uszczelnić masą o odpowiedniej odporności 

ogniowej.  

Pomiary okablowania strukturalnego 

 Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać pomiary dynamiczne  

zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 5017. Pomiar każdego toru 

transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:  

- Wire Map   mapa połączeń pinów kabla; 

- Length    długość poszczególnych par; 

- Resistance   rezystancja pary; 

- Capacitance   pojemność pary; 

- Impedance   impedancja charakterystyczna; 

- Propagation Delay  czas propagacji; 

- Delay Skew   opóźnienie skrośne; 

- Attenuation   tłumienność; 

- NEXT    przesłuch; 

- ACR    stosunek tłumienia do przesłuchu; 

- Return Loss   tłumienność odbicia; 

- ELFEXT   ujednolicony przesłuch zdalny; 

- PS NEXT   suma przesłuchów poszczególnych par; 

- PS ACR   suma tłumienności poszczególnych par; 

- PS ELFEXT   suma przesłuchów zdalnych. 

 

Pomiary połączeń światłowodowych wykonać dwustronnie zgodnie z normą PN-EN 61 300-3-3. 

Stosowane oraz wymagane testy i pomiary dla kabli światłowodowych to:  

 Pomiar tłumienności w oknie 1300 nm w obydwóch kierunkach, 

 Pomiar tłumienności w oknie 1550 nm w obydwóch kierunkach, 

 Pomiar reflektometryczny w oknie 1300 nm w obydwóch kierunkach, 

 Pomiar reflektometryczny w oknie 1550 nm w obydwóch kierunkach. 

Systemy krótszego zasięgu wykorzystują zwykle 1300nm, systemy dalekiego zasięgu 

1550nm.  
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6.2. Wymagania w stosunku do firmy instalującej okablowanie 

 

W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika/Inwestora końcowego, by dowieść zdolności 

udzielenia 25-letniej gwarancji systemowej producenta systemu okablowania wykonawca 

okablowania (firma instalacyjna) powinien dołączyć do oferty na etapie przetargu dokument (imienny) 

poświadczający ukończenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego pracownika, wydany przez 

producenta na okres minimum 3 lat (a nie w imieniu producenta), dopuszczane są certyfikaty wydane 

w języku innym niż polski.  

 

6.3. Kompletność instalacji 

 Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca powinien 

uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione 

w załączonych zestawieniach materiałowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montażowe, rurki 

instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach itp. 

 Roboty teletechniczne winny być realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami 

określonymi m.in. przez zestaw norm i przepisów budowlanych. 

 Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, 

a ponadto uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 

wykonania i odbioru technicznego. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;  

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.  
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7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania 

i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 

 Elementy instalacji teletechnicznych winny być poddane badaniom i próbom przed 

przekazaniem do odbioru. 

W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika/Inwestora końcowego, by dowieść zdolności 

udzielenia 25-letniej gwarancji systemowej producenta systemu okablowania wykonawca 

okablowania (firma instalacyjna) powinien dołączyć do oferty na etapie przetargu: 

• karty katalogowe oferowanych materiałów; 

• certyfikaty z niezależnych laboratoriów (np. 3P, GHMT) potwierdzające zgodność elementów 

systemu okablowania strukturalnego wchodzących w skład toru transmisyjnego  

z wymienionymi w niniejszym opracowaniu normami; 

• certyfikaty kabli krosowych oraz płyt czołowych gniazd, będących na wyposażeniu 

pomieszczeń, wewnątrz których przebywają pacjenci, potwierdzające ich wykonane zgodnie  

z ISO 22196, karty katalogowe producenta muszą potwierdzać zastosowanie odpowiedniego 

materiału, z którego wykonane są te dwa elementy.  

Kable krosowe po stronie punktów dystrybucyjnych nie muszą być wykonane z materiałów 

zgodnie z ISO 22196.  

 

Próby wykonywane przez producentów 

 Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę  

w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. 

Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 

Próby wykonywane w czasie budowy 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do 

wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych 

prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

Oględziny po zakończeniu robót 

 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 

zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji 

z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie 

takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych 

czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

Próby montażowe po zakończeniu robót 

 Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać stosowne badania. Metody 

pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.  

Oddanie instalacji do użytku 

 Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien 

dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami 

i specyfikacją. 



 

 

 

Projekt infrastruktury teleinformatycznej 

w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu 
35 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 

 

9. Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych; 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym; 

- dziennik budowy i książkę obmiarów;  

- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające; 

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami; 

- protokoły prób i pomiarów pomontażowych; 

- certyfikat gwarancyjny producenta okablowania logicznego (min. 25 lat).  

 

 Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 

i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

technicznej. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn 

takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

 

 

10. Rozliczenie robót 
 

 Rozliczenie robót według punktu dotyczącego podstawy płatności specyfikacji technicznej – 

część ogólna. 
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11. Dokumenty odniesienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).  

 PN-IEC 60364 [18] Dobór przewodów ochronnych i neutralnych. 

 PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-5-52: Instalacje    elektryczne     w     obiektach     budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje   elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

 PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje  elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje  elektryczne   w   obiektach    budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Instalacje 

elektryczne - wydanie aktualne. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania. 

 PN-89/E-01102  Oznaczenia wielkości i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika. 

 PN-92/E-04600 Próby środowiskowe. Postanowienia ogólne. 

 ISO/IEC 11801. 

 EN 50173. 

 TIA/EIA 568. 

 

 

 


