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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji teleinformatycznych oraz elektrycznych 

wraz z schematami połączeń między urządzeniami sieciowymi oraz serwerowymi 

w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach w ramach 

projektu „Budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej 

wspomagania zarządzania oraz Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów  

w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach”.  

1.2. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

związanych z budową teletechnicznych instalacji wewnątrz budynku i obejmują: 

 instalację informatyczną w zakresie  0,94 km;  

 instalację elektryczną w zakresie wlz-u 0,049 km; 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Nadzoru. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania- przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  

a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Projekt zawiera wszystkie informacje służące do wykonania 

systemów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie zmiany i odstępstwa muszą 

uzyskać akceptację przez Zamawiającego na ściśle określonych warunkach.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania. 

 Materiały do budowy teletechnicznych instalacji wewnętrznych nabywane 

są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy 

stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Instalacja teleinformatyczna (dla sieci bezprzewodowej) 

2.2.1. Kable. 

 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. 

 Stosuje się następujące typy przewodów: 

 

1) System okablowania strukturalnego wyprodukowany zgodnie   

z normami TIA568-B i IEC 61156-5. Kabel powinien posiadać 

charakterystyki na poziomie: 

 asymetria (ns/100m): 45 

 prędkość propagacji NVP (%): 68 

 opóźnienie propagacji przy 100 MHz (ns/100m): <536 

 impedancja charakterystyczna (Ohm): 100 +/- 15 

 tłumienność sprzężeń przy 30 MHz (dB): 75 

 impedancja przejściowa (mOhm/m): 45 

 średnica żyły (mm): 0,52  

 średnica przewodu (mm): 1,06 

 średnica kabla (mm): 5,90 

 waga (kg/km): 42  

 temperatura działania (podczas instalacji): -10°C/+50°C  

 temperatura działania (w czasie pracy kabla): -10°C/+40°C  

 odporność na ogień (IEC 332-1)  

 wydzielanie ciepła (MJ/km) PVC/LSZH: 550/460 

 ekran aluminiowy 

 

2) Dwieście sześćdziesiąt cztery sztuki Patchcord FTP kat.5E, dług. 0,5 m 

 Długość: 0.5m 

 Kolor: szary 

 Connection 1:1 
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 4x 2 AWG 26/7 

 Skręcane pary 

 Obudowa tylna metalowa 1,2 mm 

 Certyfikat 3P CAT 5e 

 Ekranowany 

2.2.2. Osprzęt elektroinstalacyjny. 

 Zastosowany osprzęt powinien odpowiadać wymogom odpowiednich norm. 

 W projekcie stosuje się następujący osprzęt: 

 

1) Trzydzieści trzy gniazda pojedyncze ekranowane, które powinny 

posiadać charakterystykę: 

 certyfikowane do kategorii 5E EIA/TIA 568 i ISO/IEC DIS 11801 

 testowane do 100 MHz 

 w pełni ekranowane 

 1x gniazda RJ45, 8P8C 

 kodowane kolorami złącze LSA+ zgodnie z EIA/TIA 568B 

 

2) Jedenaście sztuk przełączników PoE w pośrednich punktach 

dystrybucyjnych (PPD) 

 Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX ze wsparciem dla 

standard PoE (802.3af) 

 Minimum 2 porty combo 10/100/1000BaseT / SFP Gigabit. 

 Minimum 2 porty 10/100/1000BaseT (niezależne od portów 

combo) 

 Przepustowość:  minimum 12,8 Gb/s 

 Wydajność: minimum 6,2 Mp/s 

 Tablica adresów MAC o wielkości min. 8000 pozycji 

 Zarządzanie: CLI (port szeregowy RS-232C), HTTP, HTTPS, 

Telnet, SSHv2, SSHv6, Secure FTP, TFTP, SNMPv3, Syslog 

 Warstwa przełączenia: 2 

 Liczba obsługiwanych sieci VLAN: minimum 256 jednoczesnych 

sieci VLAN (802.1q) w tym wsparcie dla GVRP. Obsługa 4094 

tagów VLAN 

 Obsługa protokołów: 

o IEEE 802.1D MAC Bridges 

o IEEE 802.1p Priority 

o IEEE 802.1Q VLANs 

o IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees 

o IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 
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o IEEE 802.3 Type 10BASE-T 

o IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

o IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

o IEEE 802.3af Power over Ethernet 

o IEEE 802.3x Flow Control 

o IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

o IEEE 802.1X Port Based Network Access Control 

o RFC 768 UDP 

o RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) 

o RFC 792 ICMP 

o RFC 793 TCP 

o RFC 826 ARP 

o RFC 854 TELNET 

o RFC 868 Time Protocol 

o RFC 951 BOOTP 

o RFC 1213 MIB II 

o RFC 1493 Bridge MIB 

o RFC 2021 RMONv2 MIB 

o RFC 2613 SMON MIB 

o RFC 2618 RADIUS Client MIB 

o RFC 2620 RADIUS Accounting MIB 

o RFC 2665 Ethernet-Like-MIB 

o RFC 2668 802.3 MAU MIB 

o RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB 

o RFC 2737 Entity MIB (Version 2) 

o RFC 2863 The Interfaces Group MIB 

o RFC 1098 A Simple Network Management Protocol 

(SNMP) 

o RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2) 

o RFC 1542 BOOTP Extensions 

o RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 

o RFC 2131 DHCP 

o RFC 2474 Diffserv precedence, with 4 queues per port 

o RFC 2475 DiffServ Architecture 

o RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) 

o RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) 

o RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 

(history), 3 (alarm) and 9 (events) 

o RFC 1492 TACACS+ 

o RFC 2138 RADIUS Authentication 

o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 Obsługa IP multicast, przynajmniej RFC 3376 IGMPv3 (host 

joins only) 
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 Obsługa IPv6: 

o RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery 

o RFC 2460 IPv6 Specification 

o RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only) 

o RFC 3315 DHCPv6 (client only) 

o RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture 

o RFC 3596 DNS Extension for IPv6 

o RFC 4419 Key Exchange for SSH 

o RFC 4443 ICMPv6 

o RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery 

o RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration 

o RFC 4251 SSHv6 Architecture 

o RFC 4252 SSHv6 Authentication 

o RFC 4253 SSHv6 Transport Layer 

o RFC 4254 SSHv6 Connection 

o RFC 4022 MIB for TCP 

o RFC 4113 MIB for UDP 

o RFC 4293 MIB for IP 

 Ochrona procesora przed atakami typu DoS 

 Zakres pracy od 0 do 50°C 

 Łączenie w klaster złożony z minimum 16 urządzeń 

 Funkcja Port Mirroring 

 Możliwość autoryzacji komend poprzez serwer RADIUS 

 Lokacyjna dioda LED pozwalająca na fizyczne zlokalizowanie 

przełącznika (tryby pracy: ciągłe świecenie, miganie, wyłączona) 

 Co najmniej dwa poziomy dostępu do urządzenia 

 Funkcja Protected Ports lub równoważna 

 Możliwość ograniczenia dostępu do przełącznika dla określonych 

adresów MAC - dostęp tylko dla określonych adresów MAC i 

blokowanie określonych adresów MAC 

 Funkcje: BPDU Port protection i STP Root Guard 

 Dożywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i 

dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w 

Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin. Zgłoszenia 

serwisowe przyjmowane w trybie  24x7 

 

3) Trzydzieści trzy sztuki urządzeń do komunikacji bezprzewodowej 

(Access Point) zamontowanych na oddziałach wedle załączonych 

schematów oraz poniższej tabeli  

W ramach systemu powinna zostać dostarczona funkcjonalność 

kontrolera sieci bezprzewodowych z możliwością zarządzania min.  

80-cioma urządzeniami Access Point oraz 33 urządzenia dostępowe 
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zarządzane poprzez kontroler, które będą spełniały następujące 

wymagania: 

• Jednoczesna praca w pasmach częstotliwości: 2.4 GHz b/g/n oraz 5 

GHz a/n 

• Co najmniej jeden interface 10x100x1000 Base TX 

• Możliwość rozgłaszania 14 sieci radiowych SSID 

• Priorytetyzacja ruchu dla różnych usług: voice, data, video 

• Przepustowość interface‟u radiowego MIMO na poziomie 300Mbps 

• Zasilanie PoE zgodne ze standardem 802.3af 

• Zgodność z normą EN-61000" 

 
Tabela rozmieszczenia urządzeń dla komunikacji bezprzewodowej 

L.p. Miejsce montażu Ilość 

1 Stacja Dializ 1 

2 Oddział Neurologiczny 2 

3 Oddział Okulistyczny 2 

4 Oddział Pediatryczny 2 

5 Oddział Ginekologiczno-Położniczy (o.ginekologiczny)  2 

6 Oddział Otolaryngologiczny 2 

7 Oddział Ginekologiczno-Położniczy (o.położniczy) + O. Neonatologiczny 3 

8 Oddział Chirurgii Ogólnej (odcinek A) 2 

9 Oddział Chirurgii Ogólnej (odcinek B) 2 

10 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 2 

11 Oddział Chorób Wewnętrznych 2 

12 Oddział Kardiologiczny 2 

13 Oddział Pulmonologii 2 

14 Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej 1 

15 Hol przy głównej rejestracji 1 

16 Hol przy poradniach 4 

17 Dział Informatyki 1 

  RAZEM: 33 

 

2.3. Instalacja teleinformatyczna (dla sieci przewodowej) 

2.3.1. Kable. 

 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. 

 Stosuje się następujące typy przewodów: 
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1) Sześćset dwadzieścia cztery sztuki Patchcord FTP kat.5E, dług. 0,5m łączących 

główne switche ze switchem PoE w pośrednich punktach dystrybucyjnych (PPD) 

• Długość: 0.5m 

• Kolor: szary 

• Connection 1:1 

• 4x 2 AWG 26/7 

• Skręcane pary 

• Obudowa tylna metalowa 1,2 mm 

• Certyfikat 3P CAT 5e 

• Ekranowany 

 

2) Jedenaście sztuk patchcord światłowodowych do połączeń istniejącej sieci 

światłowodowej z przełącznikami zamontowanymi w pośrednich punktach 

dystrybucyjnych (PPD)  

• Patchcord światłowodowy ( fiber optic ) wielomodowy podwójny 

ze złączami LC na SC 

• długość 1m 

• MM-62,5/125um 

• Multimode 

• Duplex 

 

3) Jedenaście sztuk patchcord światłowodowych do połączeń istniejącej sieci 

światłowodowej z przełącznikami zamontowanymi w serwerowni  

w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) 

• Patchcord światłowodowy ( fiber optic ) wielomodowy podwójny 

ze złączami LC na ST 

• długość 2m 

• MM-62,5/125um 

• Multimode 

• Duplex 

  

4) Jeden zestaw kabli do stakowania trzech przełączników zamontowanych w 

serwerowni w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) 

• Duplex   

• Static IP Routing  

• RIP V1/V2 Dynamic Routing o IPV6 Dynamic routing o OSPF 

Routing o PIM 

• IPV4/IPV6 Dual Stack Routing 

• Up to 4 10G ports using 2 port XFP, SFP+ modules 

• Stacking o Intelligent Resilient Framework (IRF) support 

 

2.3.2. Osprzęt elektroinstalacyjny. 

 Zastosowane osprzęt powinien odpowiadać wymogom odpowiednich norm. 

 W projekcie stosuje się następujący osprzęt: 
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1) Dwie sztuki przełączników światłowodowych pracujących w trybie 

redundantnym zamontowanych w stosie z przełącznikiem miedzianym w 

głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) 

• Możliwość zasilania przełącznika dwoma zasilaczami prądu zmiennego 

220V, Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania – zasilacze powinny 

pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco 

• Minimum 24 porty SFP Gigabit (Sloty SFP muszą umożliwiać instalację 

modułów światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s). W każdym 

z przełączników po 12 portów SFP obsadzonych wkładkami 1000BaseSX , 

wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta co przełącznik. 

• Minimum 8 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, porty te mogą 

być współdzielone z portami SFP 

• Minimum 2 porty 10Gb obsadzone modułem pracującym w standardzie 

CX4, wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co 

przełącznik 

• Minimum 2 porty 10Gb SFP+, obsadzone wkładkami 10GBaseSR tego 

samego producenta, co przełącznik 

• Przepustowość: minimum 144Gb/s 

• Wydajność: minimum 107,2 Mp/s 

• Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 

• Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach 

klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP 

• Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, 

urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie) 

• Stackowanie z wykorzystaniem portów 10G zarówno CX4 jak i 

światłowodowych. 

• Możliwość agregowania portów stackujących - 4 porty 10Gb użyte do 

stworzenia stosu przełączników 

• Możliwość realizacji link aggregation w ramach różnych przełączników 

będących w stosie  

• Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji 

• Obsługa ramek Jumbo 

• Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2; 

IGMP v1/v2/v3; MLD v1/v2; MVR; PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP; 

MSDP,MSDP dla IPv6; MBGP, MBGP dla IPv6   

• Wsparcie funkcjonalności IGMP Fast Leave dla clienta w wersji v2 lub 

wyższej  

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (minimum 32 instancje) 

Loop Detection 

Smart Link lub równoważny 

Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub równoważny 

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

IP Fast Reroute (FRR) lub równoważny 

• In-Service Software Upgrade (ISSU) 

• Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN, wsparcie dla 

protokołu GVRP 

• Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ 
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• Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać 

możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu 

sieci VLAN nie-taggowanych   

• Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN‟ie 

(Voice VLAN) 

• Możliwość automatycznej priorytetyzacji ruchu VoIP 

• Funkcja Multicast VLAN 

• Wsparcie dla minimum 8 równoważnych ścieżek routingu ECMP (Equal 

Cost Multi Path) 

• Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do 

sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu 

Spanning Tree 

• BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w 

momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania 

pętlom  

• Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP) 

• Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+) 

• Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP Tracker, DHCP client oraz DHCP 

Snooping 

• Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI: 

wejściowe min. 3000 reguł, wyjście 400 reguł 

• Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności 

urządzenia 

• Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, 

działających w określonych odcinkach czasu) 

• Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

• sFlow 

• Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); 

Weighted Round Robin (WRR), Weighted Fair Queuing WFQ, weighted 

random early discard (WRED), WRR + SP 

• Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość 

ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 

kb/s 

• Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 

• Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port 

mirroring 

• Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy 

listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port 

• Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze 

standardem IEEE 802.1x: 

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, 

PEAP, EAP-TLS 

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas 

logowania IEEE 802.1x 

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie 

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do 

własnego serwera RADIUS 

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników 

• LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED i 

LLDP-CDP 
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• Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 

802.1x oraz MAC 

• TACACS+ i RADIUS Network Login 

• RADIUS Accounting 

• Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze 

RADIUS 

• Minimum 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, możliwość 

zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień 

• Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http 

i https 

• Syslog, NTPv3 

• Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

• Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na 

przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w 

postaci tekstowej do stacji roboczej 

• Restricted Directed Broadcast (RFC 2644)  

• RFC 2474 DSCP Diffserv L3/L4 by IP source / dest, tcp/udp port, protocol 

• RSPAN – Remote Switched Port ANalyzer 

• Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, 

private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego 

• Management VLAN 

• DLDP -  Device Link Detection Protocol 

• Wsparcie dla IPv6: 

zarządzenie przełącznikiem  

pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, syslogv6, FTPv6, SNMPv6 

DHCPv6 

RADIUS dla IPv6 

• Kontrola ruchu broadcast, multicast i nieznanego unicast 

• Dożywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i dostarczenie 

sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu 

Roboczym /w ciągu 8 godzin. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie  

24x7 

 

2)  Jedna sztuka głównego przełącznika miedzianego zamontowanego  

w stosie z przełącznikami światłowodowymi zamontowany  

w serwerowni w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) 

• Minimum 44 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, min. 4 dodatkowe 

porty combo 10/100/1000 lub SFP Gigabit 

• Minimum 2 porty 10Gb obsadzone modułem pracującym w standardzie CX4. 

Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co przełącznik 

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 porty SFP+, CX4, SFP 

• Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych zarówno 

100Mb/s jak i 1000Mb/s 

• Przełącznik musi mieć możliwość podłączenia redundantnego zasilacza, 

dopuszcza się użycie zasilacza zewnętrznego. 

• Przepustowość: min. 192Gb/s 

• Wydajność: min. 142,9 Mp/s 

• Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 

• Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach 

klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP 
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• Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, 

urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie). 

Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu z oferowanymi przełącznikami 

światłowodowymi. 

• Możliwość agregowania portów stackujących - 4 porty 10Gb użyte do 

stworzenia stosu przełączników 

• Stackowanie z wykorzystaniem portów 10G zarówno CX4 jak i 

światłowodowych 

• Możliwość realizacji link aggregation w ramach różnych przełączników 

będących w stosie  

• Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji 

• Obsługa ramek Jumbo 

• Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2; 

IGMP v1/v2/v3; MLD v1/v2; MVR; PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP; 

MSDP,MSDP dla IPv6; MBGP, MBGP dla IPv6   

• Wsparcie funkcjonalności IGMP Fast Leave dla clienta w wersji v2 lub 

wyższej  

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1s Multiple Spanning 

Tree Protocol (minimum 32 instancje); Loop Detection; Smart Link lub 

równoważny; Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub równoważny 

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); IP Fast Reroute (FRR) lub 

równoważny 

• In-Service Software Upgrade (ISSU) 

• Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN, wsparcie dla 

protokołu GVRP 

• Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ 

• Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać 

możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci 

VLAN nie-taggowanych   

• Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN‟ie 

(Voice VLAN) 

• Możliwość automatycznej priorytetyzacji ruchu VoIP 

• Funkcja Multicast VLAN 

• Wsparcie dla minimum 8 równoważnych ścieżek routingu ECMP (Equal Cost 

Multi Path) 

• Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do 

sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu 

Spanning Tree 

• BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w 

momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania 

pętlom  

• Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP) 

• Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+) 

• Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP Tracker, DHCP client oraz DHCP Snooping 

• Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI: wejściowe 

min. 6000 reguł, wyjście 800 reguł 

• Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności 

urządzenia 

• Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających 

w określonych odcinkach czasu) 
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• Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

• sFlow 

• Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted 

Round Robin (WRR), Weighted Fair Queuing WFQ, weighted random early 

discard (WRED), WRR + SP 

• Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość 

ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 

kb/s 

• Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 

• Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring 

• Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy 

ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port 

• Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem 

IEEE 802.1x: 

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, 

PEAP, EAP-TLS 

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania 

IEEE 802.1x 

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie 

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do 

własnego serwera RADIUS 

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników 

• LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED i LLDP-

CDP 

• Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 

802.1x oraz MAC 

• TACACS+ i RADIUS Network Login 

• RADIUS Accounting 

• Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze 

RADIUS 

• Minimum 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, możliwość zmiany 

przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień 

• Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i 

https 

• Syslog, NTPv3 

• Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

• Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, 

możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej 

do stacji roboczej 

• Restricted Directed Broadcast (RFC 2644)  

• RFC 2474 DSCP Diffserv L3/L4 by IP source / dest, tcp/udp port, protocol 

• RSPAN – Remote Switched Port ANalyzer 

• Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, 

private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego 

• Management VLAN 

• DLDP -  Device Link Detection Protocol 

• Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem; pingv6, tracertv6, Telnetv6, 

TFTPv6, DNSv6, syslogv6, FTPv6, SNMPv6; DHCPv6; RADIUS dla IPv6 

• Kontrola ruchu broadcast, multicast i nieznanego unicast 
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• Dożywotnia gwarancja :  gwarantująca udostępnienie i dostarczenie sprzętu 

zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 

8 godzin. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie  24x7 

 

3) Trzynaście sztuk przełączników zamontowanych w pośrednich punktach 

dystrybucyjnych (PPD) 

• Minimum 44 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, minimum 4 

dodatkowe porty combo - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T i SFP 

Gigabit. Jeden port SFP obsadzony wkładką 1000BaseSX, wkładki muszą 

pochodzić od tego samego producenta co przełącznik 

• Przepustowość:  minimum 96Gb/s 

• Wydajność: min. 71,4 Mp/s 

• Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji 

• Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach 

klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP 

• Obsługa ramek Jumbo 

• Obsługa routingu statycznego, minimum 32 wpisy 

• Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2; 

Obsługa minimum 1000 grup multicast 

• Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem ; pingv6, tracertv6, Telnetv6, 

TFTPv6, DNSv6, syslogv6, FTPv6, SNMPv6; DHCPv6; RADIUS dla IPv6 

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol 

Smart Link lub równoważny 

Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub równoważny 

• Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN 

• Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ 

• Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać 

możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci 

VLAN nie-taggowanych   

• Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN‟ie 

(Voice VLAN) 

• Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do 

sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu 

Spanning Tree 

• BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w 

momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania 

pętlom  

• Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection 

• Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 

• Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności 

urządzenia 

• Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających 

w określonych odcinkach czasu) 

• Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

• Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 

• Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted 

Round Robin (WRR); WRR + SP 
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• Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość 

ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 

kb/s 

• sFlow 

• Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring 

• Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy 

ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port 

• Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem 

IEEE 802.1x: 

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, 

PEAP, EAP-TLS 

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania 

IEEE 802.1x 

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie 

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do 

własnego serwera RADIUS 

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników 

• LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED. 

• Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 

802.1x oraz MAC 

• TACACS+ i RADIUS Network Login 

• RADIUS Accounting 

• Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze 

RADIUS 

• Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i 

https 

• Syslog 

• NTPv3 

• Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

• Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, 

możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej 

do stacji roboczej 

• Managemant VLAN 

• Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, 

private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego 

• DLDP -  Device Link Detection Protocol 

• Kontrola ruchu broadcast 

• Dożywotnia gwarancja : gwarantująca udostępnienie i dostarczenie sprzętu 

zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 

8 godzin. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie  24x7 

 

4) Trzydzieści siedem sztuk modułów miniGBIC łączących przełączniki 

zamontowane w pośrednich punktach dystrybucyjnych (PPD) oraz  

w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD)z istniejącą siecią światłowodową 

• MiniGBIC (SFP) 1000Base-SX (LC)  

• Dodatkowe informacje  

o maksymalny zasięg przy kablu światłowodowym multimodowym 

62.5 200m  

o maksymalny zasięg przy kablu światłowodowym multimodowym 50 

500m  
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o napięcie zasilania modułu 3.3V 

 

5) Jedenaście szt. zasilaczy awaryjnych z kartami monitorującymi SNMP 

zamontowanych w pośrednich punktach dystrybucyjnych ( PPD ) 

• Moc wyjściowa-500W / 750 VA 

• Maksymalna moc, jaką można skonfigurować-500W / 750 VA 

• Napięcie wyjściowe-230V 

• Zniekształcenia napięcia wyjściowego-Mniej niż 5% przy pełnym 

obciążeniu 

• Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)-57–63 Hz przy 

częstotliwości nominalnej 60 Hz 

• Typ przebiegu-sinusoida 

• Gniazda wyjściowe-(4) IEC 320 C13 

• Nominalne napięcie wejściowe-230V 

• Częstotliwość na wejściu-50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) 

• Typ gniazda wejściowego-IEC-320 C14 

• Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym-160 - 286V 

• Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym-151 - 

302V 

• Typ akumulatora-Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 

• Typowy czas pełnego ładowania akumulatora-3 godziny 

• Wykorzystanie energii/efektywność  

• Load-Efficiency 25%-92.9%; 50%-96.1%; 75%-97.2%; 100%-97.7% 

• Port komunikacyjny -Gniazdo typu SmartSlot,USB, Szeregowy RJ-45 

• Ilość interfejsów SmartSlot™-1 

• Panel przedni -Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli 

• Alarm dźwiękowy -Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan 

wyczerpania baterii : ustawialne przez użytkownika opóźnienia 

• Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)-459 Dżule 

• Filtracja-Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-

through : zero clamping response time : meets UL 1449 

• Cechy fizyczne-  

• Maksymalna wysokość-89.00 mm 

• Maksymalna szerokość-432.00 mm 

• Maksymalna głębokość-406.00 mm 

• Ciężar netto-17,5 KG 

• Kolor-czarne 

• wysokość w szafie przemysłowej-2U 

• Środowisko operacyjne-0 - 40 °C 

• Wilgotność względna podczas pracy-0 - 95% 

• Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia-42.00 dBA 

• Odprowadzanie ciepła-46.00 BTU/godz. 

• Potwierdzenia zgodności-Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE 

• Okres gwarancji-3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez 

akumulatora) i 2 lata na akumulator 

• Zgodność środowiskowa -RoHS 7b Exemption, REACH: nie zawiera 

SVHC 

• Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD -Dostarcza przejrzystych i 

precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne 

konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. 
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• Prognoza daty wymiany akumulatora -Dostarcza dynamicznie 

aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany 

akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie 

utrzymania infrastruktury. 

• Tryb ekologiczny -Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem 

patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania 

zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia 

wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony. 

• Licznik energii -Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych 

kilowatogodzin. 

• Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora -

Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej 

zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy 

obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi. 

• Możliwość zimnego startu -Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w 

czasie zaniku zasilania sieciowego. 

• Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury -Wydłużenie 

czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w 

zależności od temperatury akumulatora. 

• Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i 

wysokich napięć-Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu 

stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów. 

• Filtrowanie napięcia-Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, 

impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami 

zasilania. 

• Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania-Automatycznie 

uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci 

miejskiej. 

• Automatyczny test-Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne 

wykrywanie konieczności wymiany. 

• Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora-Ostrzega, w przypadku gdy 

akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego. 

• Wskaźnik statusu LED-Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania 

za pomocą wizualnych wskaźników. 

• Złącze USB-tak 

• Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez 

przerywania pracy systemu-Zasilanie bezprzerwowe na czas operacji 

wymiany akumulatorów. 

• Powiadamianie o przewidywanych awariach-Wczesne ostrzeganie o 

nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów. 

• Bezpiecznik automatyczny -Tak, Zapewnia szybkie przywrócenie 

sprawności po przeciążeniu. 

• Zarządzanie grupą gniazd wyjściowych -Możliwość niezależnego 

sterowania z UPS  pojedynczą grupą gniazd co pozwala na selektywne 

restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji 

włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń 

nienewralgicznych 

• Powiadomienie o awarii akumulatora-Analiza uszkodzeń akumulatorów z 

funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych 

czynności konserwacyjnych na czas 
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• Certyfikat bezpieczeństwa-Gwarancja przetestowania urządzenia i 

zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami 

dostawcy usług i w określonych warunkach. 

 

KARTY SNMP do zasilaczy. Karta tego samego producenta, co urządzenia 

UPS.  

• Karta SNMP do zasilaczy z pkt.1 zapewniająca zdalne monitorowanie 

poszczególnych zasilaczy UPS i zarządzanie nimi dzięki bezpośredniemu 

połączeniu z siecią wyposażona w czujnik temperatury.  

• Protokoły:HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6,NTP,SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP 

v3,SSH V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet 

• Połączenia interfejsów sieciowych:RJ-45 10/100 Base-T 

• Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C 

• Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% 

• Obsługa IPv6  

• Szyfrowanie kluczem publicznym/prywatnym o długości do 2048 bitów 

• Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych. 

• Możliwość zgłaszania zmiany wilgotności  przez interfejs użytkownika lub 

pocztą e-mail. 

• Zgłaszanie zmian temperatury przez interfejs użytkownika lub pocztą e-

mail. 

• Zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH. 

• Sterowanie wyjściami z urządzeń zewnętrznych firm przez przekaźniki 

wyjściowe. 

• Powiadamianie o problemach gwarantujące szybkie reagowanie na 

sytuacje wymagające interwencji. 

• Możliwość szybkiego dostępu przez interfejs użytkownika z dowolnego 

miejsca w sieci 

• Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego mogą być instalowane 

zdalnie przy użyciu FTP. 

• Potwierdzenia zgodności: AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A,EN 55022 klasa 

A,EN 55024,FCC Part 15 klasa A,GOST,ICES-003,VCCI, klasa A 

• Okres gwarancji: 2 lata naprawy albo wymiana 

• Zgodność środowiskowa: RoHS 

 

6) Dwie sztuki modułów miniGBIC pochodzących od tego samego producenta, co 

przełącznik łączących główne switche z półką serwerową w głównym punkcie 

dystrybucyjnym (GPD) 

• Jeden port 10GBase-SR 

• Jeden port LC 10GBase-SR Network 

• Fiber 10GBase-SR 

• 10 Gbps Gigabit Ethernet 

 

7) Dwie sztuki wysoko wydajnych urządzeń firewall pracujących jako 

master/slave zainstalowanych w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD)  

• Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z 

elementów systemu.  

• Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i 

programowych oferowanych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 
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• Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN z możliwością implementacji 

mechanizmów redundancji  

• Każdy z elementów systemu bezpieczeństwa realizujący funkcje ochronne 

(programowy lub sprzętowy) powinien zostać dostarczony w formie 

redundantnej. 

• System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w 

jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 

• System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 

portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz powinien mieć możliwość 

rozbudowy o 4 dodatkowe interface‟y typu Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

lub SFP 

• Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako 

VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 

• W zakresie Firewall‟a obsługa nie mniej niż 2,5 miliona jednoczesnych 

połączeń oraz 60 tys. nowych połączeń na sekundę  

• Przepustowość Firewall‟a: nie mniej niż 13 Gbps 

• Wydajność szyfrowania AES lub 3DES: nie mniej niż 5 Gbps 

• W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane 

wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności 

systemu bezpieczeństwa mogą  być realizowane w postaci osobnych  

platform sprzętowych lub  komercyjnych platform programowych: 

• kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 

• ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, 

IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. Moduł kontroli antywirusowej powinien 

umożliwiać skanowanie załączników typu RAR, ZIP. 

• poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN 

• ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 

• kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn 

potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, 

stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.  

• kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, 

IMAP)  

• kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] 

• Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 

• Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL‟em   

• Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)  

• Wydajność przy skanowaniu Antivirus, min. 1,3 Gbps.  

• Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS)  min 2 

Gbps 

• W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej 

niż: 

• Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 

• Dostawca musi dostarczyć klienta VPN współpracującego z 

proponowanym rozwiązaniem. 

• Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  

• Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 

• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 

• Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing 

statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. 
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Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na 

urządzeniu połączeniach IPSec VPN.  

• Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji 

systemów bezpieczeństwa  w zakresie  routingu, Firewall‟a, Antywirus‟a, 

IPS‟a, Web Filter‟a 

• Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego 

• Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy 

IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje 

zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie 

pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 

• Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 

• Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu 

kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych 

portach (np. FTP na porcie 2021) 

• Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i 

sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 5000 

wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość 

definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być 

możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących 

podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 

• Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie 

głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów 

TCP/UDP 

• Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL  

pogrupowanych w kategorie tematyczne (np. spyware, malware, spam). 

Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz 

tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.  

• Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków,  aplikacji , szczepionek 

antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL 

oraz Antyspamowy 

• Moduł Firewall oraz WebFilter muszą umożliwiać wykonywanie 

uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej 

bazie systemu 

• haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach 

zgodnych z LDAP 

• haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne 

bazy danych  

• Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania 

typu Single Sign On w środowisku Active Directory. 

• Funkcje bezpieczeństwa oferowanego systemu powinny posiadać 

certyfikaty: 

• ICSA  dla funkcjonalności SSL VPN, IPS, Antywirus 

• ICSA lub EAL4  dla funkcjonalności Firewall 

• Elementy systemu powinny być  zarządzane lokalnie za pomocą protokołów 

co najmniej: HTTPS, SSH jak i mieć możliwość współpracy z dedykowanymi 

do centralnego zarządzania i monitorowania platformami.  

• Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla wymaganych 

funkcji bezpieczeństwa na okres 60 miesięcy.  
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• W ramach systemu powinna zostać dostarczona funkcjonalność kontrolera 

sieci bezprzewodowych z możliwością zarządzania 80 urządzeniami Access 

Point oraz 33 urządzenia dostępowe zarządzane poprzez kontroler, które 

będą spełniały następujące wymagania: 

• Jednoczesna praca w pasmach częstotliwości: 2.4 GHz b/g/n oraz 5 GHz 

a/n 

• Co najmniej jeden interface 10x100x1000 Base TX 

• Możliwość rozgłaszania 14 sieci radiowych SSID 

• Priorytetyzacja ruchu dla różnych usług: voice, data, video 

• Przepustowość interface‟u radiowego MIMO na poziomie 300Mbps 

• Zasilanie PoE zgodne ze standardem 802.3af 

• Zgodność z normą EN-61000 

• Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla wszystkich funkcji 

bezpieczeństwa na okres 5 lat. System powinien być objęty serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy gwarantującym 

wsparcie producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ( z 

wyłączeniem punktów dostępowych dla których okres gwarancji wynosi 36 

miesięcy i wystarczające jest wsparcie producenta w reżimie 8 godzin przez 

5dni w tygodniu ). Ponadto system ( z wyłączeniem punktów dostępowych 

) musi być objęty serwisem gwarantującym udostępnienie i dostarczenie 

sprzętu zastępczego na czas naprawy w ciągu 8 godzin od zgłoszenia ( 

zgłoszenia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), 

polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego 

wadliwości.  W przypadku gdy producent nie posiada na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, wykonawca 

winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot 

uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego certyfikat  ISO 9001 w zakresie 

usług serwisowych (należy dołączyć go do oferty). Zgłoszenia serwisowe 

przyjmowane przez dedykowany serwisowy moduł internetowy (należy 

podać adres www) oraz infolinię 24x7 (należy podać numer infolinii). 

 Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego 

dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada autoryzację 

producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia 

usług z nimi związanych.  

 

8) Urządzenie analizujące pracę sieci zainstalowane w głównym punkcie 

dystrybucyjnym (GPD) 

• Elementy systemu bezpieczeństwa odpowiedzialne za zarządzanie i 

monitoring umożliwiają centralizację procesów zarządzania wszystkimi 

funkcjonalnościami elementów realizujących funkcje bezpieczeństwa w 

ramach oferowanej infrastruktury zabezpieczeń 

• System powinien dostarczyć spójny system monitorujący, gromadzący logi, 

korelujący zdarzenia i generujący raporty na podstawie danych ze 

wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa 

• Platforma powinna dysponować predefiniowanym zestawem przykładów 

raportów, dla których administrator systemu będzie mógł modyfikować 

parametry prezentowania wyników 

• System centralnego logowania, raportowania i korelacji powinien być 

dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. 
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W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić 

niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym 

systemem operacyjnym. 

• Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. email, SNMP 

• Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym 

• Generowanie raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności 

bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie 

cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, MS Word, HTML. 

Raporty powinny obejmować zagadnienie dotyczące całej sfery 

bezpieczeństwa 

• Zastosowane systemy logowania powinny umożliwiać cykliczny eksport 

zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania danych 

w celu ich długo czasowego składowania 

• Na podstawie analizy przeprowadzonych testów w zakresie ilości logów w 

ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania powinien 

umożliwiać zapis oraz analizę co najmniej 1000 nowych logów/sekundę 

• System powinien dysponować co najmniej 2 interfejsami Ethernet 

10/100/1000 oraz powierzchnią dyskową min. 2 TB z możliwością 

rozbudowy 

• RAID. Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, na których 

realizowane będą funkcje logowania muszą mieć możliwość rozbudowy o 

mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii 

nośnika – minimum RAID 0,1,10 

• System analizujący poziom bezpieczeństwa na stacjach w sieci na okres 60 

miesięcy. Sprawdzenia powinny być realizowane w oparciu o komercyjną 

bazę sygnatur podatności, dla której administrator może zdefiniować 

cykliczne zadanie aktualizacji o nowe wzorce sprawdzeń 

• Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarantującym 

udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu 

w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin/ przez okres 60 miesięcy. 

Serwis powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub 

autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie serwisu 

gwarancyjnego (wykonawca winien przedłożyć dokument producenta, który 

wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na 

terenie Polski), mających swoją siedzibę na terenie Polski. Zgłoszenia 

serwisowe przyjmowane w trybie  24x7 przez dedykowany serwisowy 

moduł internetowy (należy podać adres www) oraz infolinię 24x7 (należy 

podać numer infolinii). 

• Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub 

autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada 

autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz 

świadczenia usług z nimi związanych. 

 

9)  Oprogramowanie do zarządzania siecią 

• System musi być zbudowany w architekturze klient – serwer 

• Dostęp do sytemu zarządzania musi być realizowany przez przeglądarkę 

internetową 

• System musi być zbudowany modułowo, tak aby możliwe było 

doinstalowanie modułu dającego dodatkową funkcjonalność 

• System zarządzania musi spełniać podstawowe funkcje: 
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• Automatyczne wykrywanie topologii sieci 

•  Monitorowanie stanu urządzeń po protokole SNMP 

•  Konfiguracja urządzeń po protokole SNMP 

•  Konfiguracja list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach 

•  Konfiguracja VLAN-ów na zarządzanych urządzeniach 

•  Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz grupowe 

implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarządzania 

•  Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów do różnego rodzaju 

zdarzeń 

•  Możliwość wysyłania alarmów np. mailem lub SMS‟em 

•  Generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania 

ich do potrzeb klienta 

•  Obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyróżnianiem kolorami 

występujących alarmów 

•  Lokalizowanie użytkowników po adresie IP lub MAC  

•  Możliwość zdefiniowania polityki zmieniającej ustawienia sieci w przypadku 

wykrycia ataku sieciowego 

•  Możliwość utworzenia mapki sieciowej obrazującej połączenia sieciowe 

związane z zarejestrowanym atakiem sieciowym 

• Muszą być dostępne moduły umożliwiające rozbudowę i integrację systemu 

o następujące funkcjonalności: 

•  Zarządzanie dostępem użytkowników z wykorzystaniem 802.1x 

•  Zarządzanie klientami na stacjach roboczych w ramach implementacji 

technologii Network Access Control  

•  Zarządzenie infrastrukturą Wi-Fi z wykorzystaniem kontrolerów 

bezprzewodowych 

•  Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA 

•  Obsługa informacji przesyłanych z wykorzystaniem sFlow oraz Netstream z 

urządzeń sieciowych oraz obrazowanie wyników 

•  Zarządzenie systemem telefonii IP 

•  Zarządzenie sieciami sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS 

oraz VPLS 

• Niezbędne jest aby system zarządzania był w stanie podłączyć się i 

importować dane z Active Directory 

• System powinien wspierać dostęp dla gości w przypadku wykorzystywania 

802.1x 

• System musi mieć możliwość automatycznego tworzenia i rozsyłania 

raportów 

• Wymagana jest możliwość tworzenia kont administratorskich z różnymi 

poziomami uprawnień, z możliwością przypisywania administratorów do 

grup urządzeń 

• Oprogramowanie musi wspierać wszystkie dostarczone przełączniki oraz 

przełączniki innych producentów 

• Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępnie 

nie tylko monitorowanie ale również zarządzanie, czyli możliwość 

modyfikacji konfiguracji urządzeń.  

• Oprogramowanie musi  mieć możliwość implementacji rozproszonej, 

wykorzystując różne serwery  do instalacji swoich komponentów. 
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2.4. Instalacja elektryczna 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji 

elektrycznej,  wg dokumentacji technicznej są: 

 przewody w obwodach oświetleniowych, YDYp n x 1,5mm2 750V 

 przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230V), YDYp   

3x2,5mm2 750V 

 przewody w obwodach gniazd (3 fazowych 230/400V) -  zasilanie 

urządzeń technologicznych,  np. szaf dystrybucyjnych   itp. YDY 

5x6mm2  750V – zgodnie z dokumentacją  

 kable jako wewnętrzne linie  zalicznikowe – YKY  5x16mm2  i YKY  

5x25mm2   zgodnie z dokumentacją  

 przewody w innych obwodach typu LgY 750V, zgodne z dokumentacją 

techniczną 

 oprawy oświetleniowe świetlówkowe z układem zapłonowym 

elektronicznym,  pozostałe zgodne z dokumentacją  techniczną  

 aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla 

jednobiegunowych i 400V dla wielobiegunowych, znamionowa 

zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6kA  ,mocowanie: na wspornikach 

TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715  

 wyłączniki różnicowo-prądowe w wykonaniu typu A,  AC 

 ochronniki  przeciwprzepięciowe (ochrona  B + C) modułowe – budowa 

dwuczęściowa – korpus i  wymienne  wkłady z sygnalizacją stanu 

ochronnika  

 osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda 

wtyczkowe)  o stopniu ochrony odpowiednio IP 55, IP 44 i IP 20 – w 

zależności od środowiska.  

 rozdzielnie kompletne, odporne  na korozję i czynniki klimatyczne - wg 

szczegółowego wyposażenia określonego w   dokumentacji technicznej 

 rurki instalacyjne, rury ochronne, korytka i drabinki kablowe   

Klimatyzator: 

-   Airflow  720 m³/h  

-  Rodzaj  Inverter  

-  Zdolność chłodzenia   9000 BTU/h  

-  Zdolność ogrzewania   9722 BTU/h  

-  Klasa energetyczna (chłodzenie)   A  

-  Klimatyzator R410a  

-  Poziom hałasu (internal unit) 38 dB  

-  Poziom hałasu (external unit) 45 dB  

-  Funkcje Ventilation / Ogrzewanie / Chłodzenie / Osuszanie / Jet Cool 

/ Auto-restart / Good Sleep / Hot Start / Auto Clean / Swing  

-  Filtr powietrza   Filtr węglowy  

-  Zdalne sterowanie    
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UPS  

 

Moc  znamionowa  UPS (wsp. mocy 0,9)  -  20 kVA   (18 kW) 

Ogólne 

 Sprawność w trybie podwójnej konwersji (pełne obciążenie) 93% 

 Sprawność w trybie podwójnej konwersji (połowa obciążenia) 91% 

 Jednostki systemu równoległego  z technologią HotSync 4 

 Rozbudowa w miejscu instalacji Tak 

 Technologia prostownika/falownika Beztransformatorowa, IGBT z PWM 

 Poziom hałasu <50 dB 

 Wysokość n.p.m. 1000 m bez przewymiarowania (maks. 2000 m) 

Wejście elektryczne 

 Typ instalacji wejściowej 1-faz. lub 3-faz. + N +PE 

 Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V; 

50/60 Hz 

 Zakres napięcia wejściowego ± 20% wartości nominalnej przy 100% 

obciążeniu -50%, +20% wartości nominalnej przy 50% obciążeniu 

 Zakres częstotliwości 45–65 Hz 

 Współczynnik mocy wejściowej 0,99 

 Wejściowe THDi Poniżej 4,5% 

 Funkcja „miękkiego startu‟ Tak 

 Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne Tak 

Wyjście elektryczne 

 Typ instalacji wyjściowej 1-faz. lub 3-faz. + N +PE 

 Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V; 

50/60 Hz 

 Wyjściowe THDu <3% (100% obciążenia liniowego); <5% (standardowe 

obciążenie nieliniowe) 

 Współczynnik mocy wyjściowej 0,9 (np. 27 W przy 30 kVA) 

 Dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników 0,7 indukcyjny – 

0,8 pojemnościowy 

 Przeciążenie falownika 10 min. 100-110%; 1 min. 110-125%; 5 s 125-

150%; 300 ms > 150% 
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 Przeciążenie przy dostępnym bypassie 60 min. 100-110%; 10 min. 110-

125%; 1 min. >125-150% 

 

Baterie akumulatorów 

 Typ baterii Baterie bezobsługowe VRLA, NiCd 

 Metoda ładowania Technologia ABM lub ładowanie konserwacyjne 

 Kompensacja temperatury Opcja 

 Nominalne napięcie baterii (ołowiowo-kwasowych) 432 V (36 x 12 V, 216 

ogniw) 

 Prąd ładowania / Model    Domyślnie 3 A *maks. 60 A 

*Ograniczony maksymalnym prądem wejściowym UPS 

Akcesoria 

Transformator separacyjny, baterie o długiej żywotności, zewnętrzne moduły 

bateryjne, opcje komunikacyjne X-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, 

przekaźnikowa, HotSync, zdalny wyświetlacz ViewUPS-X), moduł łączący układu 

równoległego HotSync, zintegrowany bypass ręczny, zewnętrzny przełącznik 

bypassu serwisowego. 

Komunikacja 

 X-slot 2 kieszenie komunikacyjne 

 Port szeregowy 1 x RS-232 

 Wejścia/wyjścia przekaźnikowe 2 / 1 programowalne 

Zgodność ze standardami 

 Bezpieczeństwo (certyfikacja CB) IEC 62040-1, IEC 60950-1 

 EMC IEC 62040-2 

 Parametry IEC 62040-3 

 

Wszystkie w/w materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie materiały 

drobne) muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do 

obrotu i stosowania.  
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3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera 

Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Sprzęt do budowy teletechnicznych instalacji 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od 

zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

• megomierz, 

• miernik oporności uziemień, 

• mostek kablowy, 

• próbnik wytrzymałości izolacji, 

• przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego, 

• środek łączności bezprzewodowej 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości  

i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. 

Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, 

bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne. 

 Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu 

technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych, przed opadami i ujemnymi temperaturami. 

4.2. Transport materiałów i elementów. 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy realizacji zadania powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 3,5t 

 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 Przewody instalacyjne winny być przewożone w temperaturze od -150C.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

5.2. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. 

 

5.4. Montaż instalacji 

 
5.4.1. Układanie przewodów 

 

Przewody układać w listwach instalacyjnych,  drabinkach kablowych   lub 

w rurkach instalacyjnych  w przypadku układania  pod  posadzką. Zachować 

odległości zgodnie z poniższą tabelą. 
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5.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 

 Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych,  

z uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda 

wtyczkowe,  łączniki, puszki rozgałęźne oraz pozostały osprzęt należy 

odpowiednio mocować do podłoża, w sposób standardowy. 

 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

 Przyjmuje się następujące wysokości montażu: 

  łączniki na wysokość ok. 1,40 m 

  gniazda wtyczkowe na wysokości ok. 1,2 m nad posadzką  

w pomieszczeniach wilgotnych 

 gniazda wtyczkowe w pozostałych pomieszczeniach na wysokości ok. 

0,50 m  - ostatecznie wysokość ustalić z Inwestorem.   

Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki 

instalacyjnej.  
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5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć  

w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną 

identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Urządzenia rozdzielcze 

należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi 

do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone 

przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć należy 

odpowiednimi opaskami kablowymi. 

W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyć. 

Również elementy obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe 

itp. (również łączniki i puszki rozgałęźne) należy właściwie oznaczyć,  

z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą być 

alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie 

obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji 

elektrycznej takie jak np. główny wyłącznik prądu - wyłącznik przeciwpożarowy 

itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie 

przepisy.    

  

 

5.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być 

systemowe. 

Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego 

materiału.  

Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszą być 

koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. 

Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych 

muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół 

projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 

 Cała instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z PN-IEC 

60364, szczególnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Obwody  elektryczne wykonać w układzie TN-S, dodatkowa ochrona 
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od porażeń przez zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-

prądowych. 

Instalację przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie   

z arkuszem PN-IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 

5.4.7 WLZ - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

5.4.7.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 

Materiały do wykonania WLZ określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 

zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptacje inwestora przed 

wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na 

życzenie inwestora. 

Do wykonania WLZ należy użyć przewodów/kabli   z żyłami miedzianymi. 

Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musza spełniać wymagania PN-

76/E-90301. Do łączenia przewodów pojedynczych i pięciożyłowych należy 

stosować osprzęt spełniający wymagania PN i określony w projekcie. Dopuszcza 

się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem. 

 

5.4.7.2  Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.4.7.3   Kucie bruzd 

 bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju 

i grubości tynku; 

 przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość 

bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie 

mniej niż 5 mm; 

 przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 

 zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję; 
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 zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno – budowlanych. 

 

5.4.7.4  Układanie WLZ 

 przewód wprowadzony do rozdzielni powinien mieć nadwyżkę długości 

niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco 

dłuższy niż przewody fazowe; 

 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 

 podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 

 zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci 

rur; 

 przewodów nie należy układać, gdy temperatura jest niższa niż 00C; 

 dopuszcza się układanie przewodu w temperaturze niższej niż -100C pod 

warunkiem uprzedniego ogrzewania przewodu na całej jego długości do 

odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie układania temperatura 

przewodu nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. 

 

5.4.7.5  Próby montażowe 

Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed 

ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni 

protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 

 sprawdzenie trasy WLZ, 

 sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 

 pomiar rezystencji izolacji, 

 próba napięciowa izolacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 

w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów  

i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 

Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru 

przez Inżyniera. 

6.2. Instalacja informatyczna. 

Kontrola jakości wykonania instalacji informatycznej polega na 

sprawdzeniu rezystancji, tłumienności, impedancji charakterystycznej, 

przesłuchu między parami, opóźnienia propagacji, współczynnika. 

 

6.3. Czynności kontrolne etapowe 

 Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania 

części instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między 

innymi: 

 sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz 

 jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 

 pomiar rezystancji izolacji 

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. 
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6.4. Czynności kontrolne końcowe 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczną 

oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także 

zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

oraz wiedzą techniczną, 

 jakość wykonania instalacji elektrycznej, 

 skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 

 spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych 

dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji  

i aparatów, 

 zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika 

przeciwpożarowego.  

W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca 

będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji  

i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną  

i specyfikacją techniczną. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

 

 Jednostką obmiaru robót jest 1 km, 1 kmpar (kilometropara) lub 1 szt. 

 [m] dla przewodów  

 [szt] dla zastosowanego osprzętu 

 [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp. 

 

Ilość robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie 

Projektu Budowlanego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach 

niniejszego postępowania przetargowego. 

Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za 

przedmiot zamówienia. 

Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonanie i odebrane 

elementy robót, zgodnie z umową. Podstawa do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany  

w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Ogólne zasady obmiaru robót 

określają założenia ogólne i szczegółowe  do katalogów, oraz jednostki 

obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych  

w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać  

z analizy indywidualnej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór 

etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, 

odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 

występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót może 

określać umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak 

układanie przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę 

do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 

 W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją  techniczną i obowiązującymi przepisami 

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami 

powykonawczymi 

3) Dziennik budowy 

4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby 

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 

zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 

wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte  

w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania  

i płatności za wykonane roboty   określone zostaną w umowie na wykonanie 

robót. 

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 

materiałów użytych do budowy instalacji nagłośnieniowej objętej dokumentacją 

techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego 

wykonania robót. 

Cena budowy obejmuje: 

 roboty pomocnicze i przygotowawcze 

 dostarczenie materiałów 

 montaż przewodów 

 montaż osprzętu instalacyjnego 

 montaż opraw oświetleniowych 

 montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji 

 montaż instalacji okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami  

 montaż kompletnych rozdzielni  

 wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

BN-80/C-89203 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PCW). 

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-IEC-7-707  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-EN 50173:1999  Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego (zmiana A1) 

PN-EN 50310:2002  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

PN-EN 50174-2:2004-09-01  Technika informatyczna Instalacja okablowania Cześć 1: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

PN-EN 60950  Bezpieczeństwo urządzeń techniki biurowej 

PN-EN 50174-1:2004-09-01  Technika informatyczna Instalacja okablowania Cześć 1:Specyfikacja i 
zapewnienie jakości. 

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

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.   

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-444  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektrycznymi (EMI) w Instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
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PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-481  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 
długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-IEC 6034-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

PN-IEC 60364-5-548:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.   

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-559:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

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

PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.   

 

Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

 

Zarządzenie Ministra łączności z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia 

do przesyłania płynów i gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (MP Nr 13 

poz. 94) 
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Zarządzenie Ministra łączności z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad  

i warunków, budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych 

kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków 

jakimi te linie powinny odpowiadać (MP Nr 13 poz. 95) 


