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Znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11.
Powyższe prace są objęte następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 45314310 -7 Okablowanie strukturalne.

Zawartość opracowania

1. Podstawa opracowania
2. Okablowanie strukturalne
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Budowa sieci LAN
Podstawa opracowania
Infrastruktura pasywna LAN
Minimalne wymagania funkcjonalno-użytkowe
Okablowanie poziome U/UTP kar 6
Wymagania gwarancyjne
Administracja i dokumentacja
Odbiór i pomiary sieci
Zakres systemu okablowania wraz z zestawieniem
Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego zbudowanego
w oparciu o kabel miedziany
k) Montaż klimatyzatora
3. Wymogi Kierownika Projektu

1. Podstawa opracowania
Zadanie to: wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie Prokuratury
Rejonowej w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w części nieruchomości zabudowanej
budynkiem administracyjnym stanowiącym własność Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
W zakres planowanego zadania wchodzą następujące prace:

Wewnętrzne instalacje niskoprądowe:


okablowanie strukturalne kat.6 z dedykowaną instalacją zasilającą



wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego zbudowanego w oparciu o kabel
miedziany z łącznicy Sądu Rejonowego w Jarosławiu do pomieszczenia
serwerowni

2 Okablowanie strukturalne
a) Budowa sieci LAN
Zakres sieci LAN obejmuje:


Dostawę komponentów infrastruktury pasywnej kategorii 6 UTP wchodzących w skład
systemów okablowania strukturalnego klasy E:
▪

nieekranowane panele krosowe,

▪

nieekranowane kable miedzianie,

▪

nieekranowane kable krosowe

▪

nieekranowane gniazda abonenckie,



Wykonanie sieci strukturalnych według przygotowanych wytycznych.



25-letnią gwarancję producenta na certyfikowane systemy okablowania strukturalnego.
b) Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy
okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczące okablowania
i specyficznych dla danego środowiska:

strukturalnego

-

wymagań

ogólnych



ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology – Generic cabling for
customer premises
 EN 50173-1 : 2011 Information Technology – Generic cabling systems – Part.1
Generic requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Część 1: Wymagania ogólne


EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling
systems – Part.2 Office premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarów:




EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installationPart 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości
EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation Part 2. Installation planning and practices internal to buildings



Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. –
Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część
3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków









EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801
and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych
i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173
ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and
operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja
i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie
okablowania światłowodowego
EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

c) Infrastruktura pasywna LAN
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały
i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu
i niezmieniające funkcjonalności przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań
i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi
charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności
oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz
zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. W szczególności w przypadku
urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej, takich jak okablowanie, osprzęt
przyłączeniowy pasywny, przełączniki sieciowe i inne należące do montażu okablowania,

równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora/Inżynier Kontraktu.
d) Minimalne wymagania funkcjonalno-użytkowe


Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną
gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania (nie
dostawcę) na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego;



Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda,
płyty czołowe gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być
oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty
rynkowej;



Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum
Klasę E a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6.



Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu
musi
przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA
Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające zgodność wszystkich elementów
systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. Wymaga się aby certyfikaty
wystawione były przez akredytowane jednostki certyfikujące.



Elementy Systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego
producenta (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) co
umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji na cały system.



Gniazda końcowe zostaną zamontowane w płytkach montażowych (tego samego
producenta co system okablowania) kątowych standardu mosaic 45x45,
umożlwiającymi dodatkowo montaż akcesoriów zabezpieczających przeciw
wpięciowo-wypięciowych.



Wszystkie te elementy powinny być w wersji nieekranowanej.



Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić możliwość
dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi
korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego
modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.



Kabel U/UTP musi być przebadany do 450MHz w celu wykazania stabilności
parametrów powyżej 250 MHz i osiągnięcia zapasu wydajności ponad dzisiejsze
wymagania norm. Należy zastosować kabel w powłoce bezhalogenowej trudnopalnej
- LSZH.



Panele miedziane muszą mieć wysokość 3U, mieścić do 60 portów RJ45 oraz
posiadać następującą funkcjonalność:
- montaż w szafach 19’’, wysokość 3U
- modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do jednego
złącza RJ45,

-

możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy
pozostałych.
Możliwość zamontowania kaset światłowodowych
kodowanie kolorem gniazd w panelu
zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi przypadkowe
wyjęcie wtyczki kabla krosowego z panela.



W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych,
panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą być
zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma
gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na
modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach
instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 8 mm. Ze względu na
wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz
doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe
wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania. Nie
dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy
elektroniczne (płytki PCB) do redukowania przesłuchów pochodzących od złącza.



Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona certyfikatem DeEmbedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze. System
ma się składać w nieekranowanych elementów, to wymaganie dotyczy zarówno
gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości (wszystkie
pary) trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologię IDC.
Niedopuszczalne są żadne zmiany w zakończeniu par transmisyjnych kabla.



System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę
gwarantującą:
zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda różnych interfejsów (RJ45 dla
transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz różnych interfejsów
światłowodowych),
wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego
jak i gniazd abonenckich,
możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy
pozostałych,
skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu
dystrybucyjnego).

-

-



System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów
RJ45 zapewniającą możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych
specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych, narzędzi uderzeniowych



W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania , przy zachowanym
standardzie złącza RJ45 system powinien umożliwiać mechaniczne zakodowanie
interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w celu umożliwienia ochrony urządzeń
aktywnych sieci komputerowej przed podłączeniem do innego systemu
transmisyjnego. Producent powinien zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i
paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla
krosowego z gniazda lub panela. Również powinien zapewnić możliwość

zainstalowania na połączeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pyłem
i wilgocią o min. IP54 a także IP67


W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych,
panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą być
zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma
gwarantować najwyższą powtarzalność przy jednoczesnym uniezależnieniu jakości/
stopnia zużycia narzędzia terminującego od jakości powstałego złącza . Maksymalny
rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w
panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż
8 mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność
oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe
wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania. Nie
dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy
elektroniczne (płytki PCB) do kompensacji sygnałów w obszarze złącza.



Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie patchpaneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania
poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej (Fiber To
The Desk)



Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 25 letniej
gwarancję producenta systemu okablowania strukturalnego obejmującą:
- wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
- okablowania magistralnego,
- przełącznic telefonicznych.
Gwarancja powinna być udzielana na system jako całość.



Wszystkie elementy systemu muszą być wyprodukowane przez jednego producenta
i spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174.



Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawić certyfikaty
zapewnienia jakości ISO9001.

e) Okablowanie poziome U/UTP kat 6
Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.
W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem
i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział)
między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 50mm lub stosować
metalowe przegrody.
Kable instalacyjne miedziane.
Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,3 mm. Nie dopuszcza się kabli o
większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną
zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczność odsunięcia par

splecionych od siebie spowodowaną przeciwdziałania przesłuchom od par sąsiednich,
konstrukcja kabla musi zawierać separator krzyżowy wewnątrz kabla.
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukcji:
Standaryzacja
Kategoria
Pasmo przenoszenia
Rodzaj kabla
Rodzaj ekranowania
Liczna przewodników
Splot
Średnica całkowita kabla
Typ przewodu
Średnica żyły
Długość kabla w szpuli
Materiał powłoki
Zbrojenie kabla
Kod koloru RAL
Kolor

ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd Ed.; EN 50173-1;
EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2
Kat.6
450 MHz
Kabel instalacyjny
U/UTP
8
4P
Ø 6.0 mm ± 0.4
Ścisła tuba
AWG 24
500 m
LSZH
Brak
7035
szary

Moduł przyłączeniowy
Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach
dystrybucyjnych dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6 typu
RJ45. Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za
pomocą opaski uciskowej oraz pozwalać na zarabiania kabla instalacyjnego metodą
beznarzędziową i być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości
kontaktu modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we
wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtykmoduł. Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania wpływom
wibracji występujących w szczególności w punktach dystrybucyjnych. Moduł musi
zapewniać możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych
co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego
modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Kabel instalacyjny musi być
przytwierdzany do modułu za pomocą opaski uciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu
go z modułu. Kable terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno
w sekwencji T568A jaki i T568B. Konstrukcja modułu ma eliminować wpływy przesłuchów
poprzez:
- Kompensacja przesłuchów wewnątrz modułów realizowana poprzez mechaniczne
ukształtowanie kontaktów. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych
w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukowania przesłuchów
pochodzących od złącza.
Moduł nieekranowany RJ45 kat.6 zbudowany jest bez płytki PCB, każdy kontakt (pin)
zbudowany jest z jednego elementu i złocony po stronie wtyku, a cynkowany po stronie
złącza IDC. Złącza IDC modułu RJ45 jest pod kątem 90st. w stosunku do podłączanej do

niego żyły kabla. Moduły RJ45 posiada możliwość podłączania żył kabla do złącza IDC bez
użycia dodatkowych specjalistycznych narzędzi jak noży krosowniczych lub innych narzędzi
uderzeniowych. Moduł standardowo umożliwia podłączanie żył kabli instalacyjnych o
średnicach od 22 do 24AWG (065 - 0,50mm) lub linek od 22/7 do 26/7 AWG. Także ma
możliwość podłączania żył kabli o większych lub mniejszych od powyższych zakresów
średnicach przy użyciu dodatkowo przykręcanych elementów. Moduł RJ45 umożliwia
podłączanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568 A i B zachowując równoległy przebieg par bez
przeplotu pary 3,6. Moduł jest kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over
Ethernet+ (PoE+).
Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6 w gnieździe i w panelu ma taką samą konstrukcję i
jest odporny, na co najmniej 1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego wtyku RJ45)

Standaryzacje
Typ złącza (A)
Kategoria złącza (A)
Ekranowanie - złącze (A)
Mocowanie
Rozszycie żył
Ilość kontaktów
Materiał
Kod koloru RAL
Kolor
Wymiary

IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication
Outlets ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011; EN 50173-1: May
2011;
RJ45
Kat.6
Nie
Płytka montażowa/snap-in
EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B
8
Plastik: PC, UL 94 V-0
7035
Szary
16.4 x 21.4 x 40.9 mm

Przełącznice miedziane
Przełącznice miedziane powinny charakteryzować się brakiem kategorii. O tym jakiego
rodzaju okablowanie można terminować na przełącznicach decydują zainstalowane modułu.
Wpływa to na nieograniczona elastyczność i możliwość łatwej i taniej migracji do
okablowania o wyższej kategorii.
48-portowy nieekranowana przełącznica e o wysokości montażowej 2U powinna być
wyposażona w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia zwartą
konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji, niewymagający żadnych specjalistycznych
narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.
Przełącznica musi zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość
migracji/implementacji łączy światłowodowych. Przełącznica musi mieć budowę modularną
składając się z 3 portowych paneli montażowych. Musi być zaopatrzona w dedykowane
miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych. W celu
oszczędności miejsca w szafie dystrybucyjnej powinien posiadać prowadnice boczne do
przeprowadzania kabli krosowych. Przełącznica musi mieć możliwość zastosowania 3
poziomowego systemu zabezpieczeń poprzez kodowanie kolorem, kodowanie mechaniczne
oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych.

60-portowa nieekranowana przełącznica typu Global kat.6 o wysokości montażowej 3U
powinna być wyposażona w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia
zwartą konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji, niewymagający żadnych
specjalistycznych narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub
T568B. Przełącznica musi zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość
migracji/implementacji łączy światłowodowych. Przełącznica musi mieć budowę modularną
składając się z 4 portowych paneli montażowych. Musi być zaopatrzona w dedykowane
miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych. W celu
oszczędności miejsca w szafie dystrybucyjnej powinien posiadać prowadnice boczne do
przeprowadzania kabli krosowych. Przełącznica musi zapewniać pełna integrację usług tj.
mieć możliwość instalacji modułów okablowania komputerowego, modułów dedykowanych
dla telefonii głosowej oraz wieloportowych kaset światłowodowych zarówno w wersji
spawanej jak i typu breakout. Przełącznica musi mieć możliwość zastosowania 3
poziomowego systemu zabezpieczeń poprzez kodowanie kolorem, kodowanie mechaniczne
oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych.

Kable krosowe miedziane:
- wyposażony w zestyk IDC na styku z żyłą kabla
- kabel linka
- powłoka LSFRZH
- średnica kabla (dla kat 6 i 6A : 6.0 mm, kat 5e : 5.5mm)
- przystosowany do montażu 3 poziomowego systemu zabezpieczeń(kodowanie kolorem,
kształtem oraz zabezpieczenie przeciw wpięciowo wypięciowe)
- materiał: wolny od związków halogenów oraz metali ciężkich zgodny z wytycznymi EU,
RoHS i WEEE
f) Wymagania gwarancyjne
Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową
producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami. Gwarancja ma być udzielona
przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.
Gwarancja systemowa ma obejmować:
- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)
- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał
transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się
parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę
ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy E,)
- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania
przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i
stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania
klasy E(w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi
końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem
całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda
Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla
projektowanej części logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji

cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera (co
najmniej 2 przeszkolonych pracowników z ważnymi certyfikatami instalatorskimi)
uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany
przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów
systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyniki pomiarów
dynamicznych kanału lub łącza stałego wszystkich torów transmisyjnych według norm
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej
instalacji.
g) Administracja i dokumentacja
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób
trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na
panelach.
Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów
przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów
torów sygnałowych.
h) Odbiór i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych
torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg
obowiązujących norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące
warunki:
1) Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej (jeżeli ma
być instalowana)
 Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który
posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według
aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać
aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.
 Analizator
okablowania
wykorzystany
do
pomiarów
sieci
musi
charakteryzować się minimum III poziomem dokładności i umożliwiać
pomiar systemów klasy E w wymaganym paśmie.
 Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej
kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego
kanału, pozostawić tam kable krosowe, które były używane do pomiaru,
zaś do pomiaru nowego kanału transmisyjnego należy rozpakować
nowy kpl. kabli krosowych.
 Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:
>
>
>
>
>
>
>

Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar
Mapa połączeń
Impedancja
Rezystancja pętli stałoprądowej
Prędkość propagacji
Opóźnienie propagacji
Tłumienie

>
>
>
>
>
>



Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego
Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego
Stratność odbiciowa
Zmniejszenie przesłuchu zdalnego
Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii
transmisyjnej
> Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu
> Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu
> Podane wartości graniczne (limit)
> Podane zapasy (najgorszy przypadek)
> Informację o końcowym rezultacie pomiaru
Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy
wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i
1300nm dla wielomodu (MM) oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar
powinien zawierać:
o Specyfikację (normę) wg, której jest wykonywany pomiar
o Metodę referencji
o Tłumienie toru pomiarowego
o Podane wartości graniczne (limit)
o Podane zapasy (najgorszy przypadek)
o Informację o końcowym rezultacie pomiaru



Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu
odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W
przypadku
wykorzystania
końcówek
pomiarowych
do
analizatorów
okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu
miernika w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-2000 dla SM
 Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia
każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony
w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych:
- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)
- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy
pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w
jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane
analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy
(margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla
każdego
oddzielnego
toru
transmisyjnego
miedzianego
oraz
toru
światłowodowego.
2) Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowiązująca procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków:
- Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji
- Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

- Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi
parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.
- Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z
obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich
torów transmisyjnych miedzianych.
- Wykonawca musi posiadać status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania.
- W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów
technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony
producenta.
3) Wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją Użytkownikowi.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:
- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych
- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.
- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji
powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów
(dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.
4) Uwagi końcowe
Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały
skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.
dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania,
wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji
okablowania (lub innych wymienionych wyżej) - należy ustalić właściwe rozprowadzenie z
Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.
Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem,
łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną
dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie
zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.
Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane,
najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne
rozwiązania techniczne.
Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia
przez Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie
otrzymać zgodę. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają
zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w
dokumentacji projektowej.

i) Zakres Systemu okablowania strukturalnego wraz z zestawieniem



Ilość PEL instalowanych w systemie
4xRJ45+2x230V – 32 kpl.

Zestawienie elementów Systemu okablowania strukturalnego.
Ilość

Jm

Nazwa
Szafa

1

Szt.

Szafa SZB 19" 42U 800x800 z drzwiami przednimi szklanymi

1

Szt.

KPL.NAROŻNIKÓW COKOŁU 100

2

Szt.

ŁĄCZNIK NAROŻNIKÓW PEŁNY /L- 600/ dł. ściany cokołu 800

2

Szt.

ŁĄCZNIK NAROŻNIKÓW PERF. /L- 600/ dł. ściany cokołu 800

1

Szt.

Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami

1

Szt.

Termostat KTS 1141 (zamykający)

1

Szt.

Listwa zasilająca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
Panele miedziane Cat. 6

3

Szt.

19" 3U Global Rack/u

32

Szt.

Module Holder Global 3U 4ports/u, gy

128

Szt.

Connection Module,Cat.6,1xRJ45/u
Panele miedziane Cat. 5

1

szt.

19" 1U Global Rack/u

10

szt.

Connection Module,Cat.5,1xRJ45/u
Panele porządkujące

6

Szt.

19" 1U Jumper Plastic Ring Panel, pla.
Gniazda końcowe

128

Szt.

Connection Module,Cat.6,1xRJ45/u

64

Szt.

Mounting Plate 45x45 mm, angled, wt
Kable krosowe

128

Szt.

Patch Cord CU PA C6 U GY 1m

128

Szt.

Patch Cord CU PA C6 U GY 3m
Kabel

4,5

KM

U/UTP 4P 450 MHz

0,1

KM

YTKSY 10x2x05

LSZH

Ilość

Jm

Nazwa
Instalacja elektryczna

64

Szt.

BMGD 1.01/22 Gn. Wtycz. DATA moduł czerwony BASIC

32

Szt.

BMR 4/11 RAMKA 4-KROTNA BIAŁA

64

Szt.

BMA45/11 ADAPTER NA OSPRZĘT 45x45 mocowanie wkręt

0,5

KM

YDY 3x2,5 750V

1

Szt.

ROZD. RN65 3x12 z listwami

1

Szt.

ROZŁ. IZOL. FR303 100A 3P

1

Szt.

LK-713K Lampka kontrolna dla 3 faz 3xLED

8

Szt.

WYŁ. P312 DX C16 30mA 2P A

2

Szt.

WYŁ. P312 DX B16 30mA 2P AC

1

Szt.

WYŁ. S303 TX3 6000A B20 3P

Zamawiający wykona samodzielnie następujące prace:
- montaż kanałów kablowych ( koryto kablowe TT, koryto kablowe 230V )
- bruzdowanie tras kablowych kanał-punkt PEL
- ułożenie rurarzu, pod wciągnięcie kabli
- osadzenie puszek pod PEL
Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach przedstawiono w załączniku nr 7
do Ogłoszenia.

J) Klimatyzator
Planuje się instalacje pojedynczego klimatyzatora w serwerowni. Urządzenie o mocy
chłodniczej maksymalnej 3,5 kW ze sprężarką sterowaną inwerterowo (większa oszczędność
energii w stosunku do jednostek klasycznych).

6. Wymogi Kierownika Projektu

Osoba pełniąca obowiązki Kierownika Projektu, winna spełniać określone wymogi formalne:
a) posiadać wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk ścisłych;
b) brać udział, w okresie ostatnich 5 lat, w roli kierownika projektu, w minimum 2 projektach
IT o wartości zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto każdy;
c) posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT;
d) posiadać kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem
PRINCE2 Practitioner lub IPMA Level C lub równoważnym certyfikatem potwierdzającym
posiadanie ww. kwalifikacji;
e) posiadać kwalifikacje w zakresie zarządzania ryzykiem potwierdzone certyfikatem M_o_R
Foundation, lub równoważnym certyfikatem potwierdzającym posiadanie ww. kwalifikacji;
f) posiadać znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodną komunikację .

