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I.

WSTĘP

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej w dalszej treści
dokumentu SST)

SST opisuje wymagania Inwestora dotyczące przygotowania robót, ich wykonania w
terenie, oraz odbioru końcowego dobudowie punktów PEL (punktów elektryczno-logicznych) dla

budowy sieci bezprzewodowej Wi-Fi zlokalizowanych w obrębie istniejących budynków Szpitala
Miejskiego przy ul. Mirowskiej 15, Bony 1/3 oraz ul. Mickiewicza 12 w Częstochowie.
Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne i strukturalne wewnętrzne tj.
-

instalacje sieci komputerowej,

-

instalacje gniazd wtykowych dedykowanych dla zasilania punktów dostępowych,

-

rozbudowę rozdzielnic elektrycznych,

-

zabudowę urządzeń aktywnych koniecznych do uruchomienia sieci bezprzewodowej.

UWAGA: Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są
wiążące i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości
przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych
były

niegorsze

od

tu

przedstawianych.

Wykonawca

winien

przedstawić

inwestorowi

dokumentację dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i uzgodnić warunki zamiany
przed

przystąpieniem

dokumentacją

do

prac.

projektową

oraz

Specyfikację
przedmiarami

techniczną
robót

dla

należy

rozpatrywać

przedmiotowego

łącznie

z

zamierzenia

inwestycyjnego a część nazw własnych wybranych materiałów zostało przedstawionych tylko w
przedmiarach w celu jednoznacznego określenia intencji projektanta.
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Zakres stosowania SST
Niniejsza

SST

służy

do

przygotowania

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego a po jego rozstrzygnięciu i zawarciu umowy do wykonania prac w omawianym
zakresie.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:
•

montaż projektowanych rozdzielni elektrycznych;

•

montaż

projektowanych

zabezpieczeń

dla

projektowanych

dodatkowych

obwodów

zasilających;
•

montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (listwy, kanały z akcesoriami);

•

montaż instalacji elektrycznej i komputerowej - okablowanie;

•

zabudowa urządzeń „aktywnych” – punktów dostępowych Wf-Fi oraz innych wymienionych

w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej;
•

wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i pomiarów sieci komputerowej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając
przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z właściwymi obowiązującymi
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając
przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.
WYKONAWCA powinien uwzględnić, że prace będą prowadzone przy czynnym obiekcie,
wobec czego powinien uzgadniać na bieżąco termin i zakres robót z osobą odpowiedzialną do
kontaktów w zakresie organizacji robót na terenie budowy.
W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia-nazwy i
kody grup robót, klas robót, kategorii robót:
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CPV 45311000-0

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych oraz dodatkowo:
CPV 45400000-1

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45300000-0

- roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3

- instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

CPV 45311200-2

- roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV 45315100-9

- instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315600-4

- instalacje niskiego napięcia

CPV 45315700-5

- instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45317000-2

- inne instalacje elektryczne

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych, należy spełnić następujące warunki:
a) zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym Rejonie lub
Urzędzie, w celu ustalenia zakresu robót i ich czasu, uzgodnienia czasu i
terminu wyłączeń spod ruchu, uziemień linii, przygotowania miejsc pracy,
wydania poleceń na pracę i zorganizowania nadzoru,
b) ustalić

z

miejscowymi

władzami

administracyjnymi

–

zakres

i

termin

prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie
ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, okresów najmniej
uciążliwych dla Zamawiającego itp.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco :
Zamawiający – osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiającego,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu;
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;
Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
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wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN);
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
-

przepusty kablowe i osłony krawędzi,

-

drabinki instalacyjne,

-

koryta i korytka instalacyjne,

-

kanały i listwy instalacyjne,

-

rury instalacyjne,

-

kanały podłogowe,

-

systemy mocujące,

-

puszki elektroinstalacyjne,

-

końcówki kablowe, zaciski i konektory,

-

pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia

elektryczne

-

wszelkie

urządzenia

i

elementy

instalacji

elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia

zmieniające

parametry

elektryczne

obwodu,

rozdzielcze,

sterownicze

i

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża osprzętu

instalacyjnego,

zespół

urządzenia

czynności

wykonywanych

elektrycznego,

odbiornika

przed

zamocowaniem

energii

elektrycznej,

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
-

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

-

kucie bruzd i wnęk,

-

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

-

montaż uchwytów do rur i przewodów,

-

montaż

konstrukcji

wsporczych

do

korytek,

szynoprzewodów,
-

montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

-

oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

drabinek,

instalacji

wiązkowych,
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Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
-

kucie bruzd,

-

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

-

osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

-

montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest
poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji

wszystkich urządzeń i

elementów metalowych,

zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony.

1.6.

Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
-

projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych

oraz

programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
-

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych

oraz

programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
-

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

-

protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

-

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
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Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze
Specyfikacją Techniczną. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogą być wykonywane
wyłącznie w terminach ustalonych przez Zamawiającego
Prace należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków właściwych przepisów.

1.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do
szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i Właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w
trakcie

realizacji

robót.

Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

szkody

w

instalacjach

i

urządzeniach powstałe w trakcie wykonywania robót.

1.9 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca

podczas

realizacji

robót

będzie

przestrzegał

warunki

w

zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach
niebezpiecznych,

szkodliwych

dla

zdrowia

i

nie

spełniających

odpowiednich

wymagań

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.
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II. MATERIAŁY
2.1. Uwagi ogólne
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a)

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)
b)

certyfikat

zgodności

z

Polską

Normą

lub

aprobatą

techniczną

(dla

wyrobów

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie
na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)
c)

certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla

materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Dz.U. 113/98 poz. 728)
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami
określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu
wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98
poz. 637).
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2.2. Materiały
2.2.1 Kable
W instalacjach elektrycznych zewnętrznych należy stosować:
- kable o odpowiedniej izolacji – 1kV dla nN o barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna,
na napięcie znamionowe 0,6/1kV wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-90301.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej.
Bębny

z

kablami

zabezpieczonych

i

przed

przewodami
opadami

należy

przechowywać

atmosferycznymi

i

w

miejscach

bezpośrednim

zadaszonych,

działaniem

promieni

słonecznych, na utwardzonym podłożu.

2.2.2. Przewody elektryczne
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:
przewody z żyłą miedzianą wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;
kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna, na
napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.
przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z
żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez
dodatkowych

osłon

przed

uszkodzeniami mechanicznymi na

tynku

i

pod

tynkiem w

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej.
Bębny

z

kablami

zabezpieczonych

i

przed

przewodami
opadami

należy

przechowywać

atmosferycznymi

słonecznych, na utwardzonym podłożu.

i

w

miejscach

bezpośrednim

zadaszonych,

działaniem

promieni
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2.2.3. System komputerowy
Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel,
szafy, kable krosowe, płyty czołowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone
logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z oferty rynkowej producenta. Wszystkie
podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania,
celem

uzyskania

maksymalnych

zapasów

transmisyjnych

(marginesów

pracy).

Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych" od różnych dostawców komponentów
(różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent
oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania
jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami np: Six Sigma, ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program;
Okablowanie

strukturalne

opierać

się

ma

na

ekranowanym

modularnym

module

przyłączeniowym kat.6A ISO umożliwiającym obsługę aplikacji 100/1000/10000 BASE-T;
Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić możliwość dokonywania co
najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych
błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe
zmiany w strukturze sieci;
Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę EA,
a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A ISO;
Instalacja

ma

być

poprowadzona

ekranowanym

kablem

konstrukcji

U/UTP

650

MHz

posiadającym osłonę zewnętrzną (LSZH);
Kabel musi być przebadany do 650MHz w celu wykazania stabilności parametrów powyżej 500
MHz i osiągnięcia zapasu wydajności ponad dzisiejsze wymagania norm;
Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości (wszystkie pary) trwale
zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym - tj. na nieekranowanym module gniazda
RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologię IDC. Niedopuszczalne są żadne zmiany w
zakończeniu par transmisyjnych kabla;
W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie
złącza RJ45 system powinien umożliwiać mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie
gniazda abonenckiego przed nieupoważnionym wpięciem kabla krosowego czy ingerencję
osoby nieupoważnionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewniać także system
zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie
wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu.
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Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli aby
na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania poziomego w wersji
miedzianej (skrętka czteroparowa);
Panele miedziane 24p kat. 6A ISO muszą mieć wysokość 1U, mieścić do 24 portów RJ45 oraz
posiadać następującą funkcjonalność:
-

montaż w szafach 19’’, wysokość 1U

-

modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do jednego złącza
RJ45,

-

możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy
pozostałych.

-

kodowanie kolorem gniazd w panelu

-

możliwość zastosowania w przyszłości systemu zarządzania i monitoringu sieci bez
konieczności wymiany panelu czy stosowania specjalnych kabli krosowych.

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 8mm. 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;
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania muszą być opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne
rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców komponentów np. różne źródła
dostaw kabli, modułów RJ45, paneli, kabli krosowych, itd);
W

celu

zagwarantowania

Użytkownikowi

końcowemu

najwyższej

jakości

parametrów

technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie
budowy

oraz

zweryfikowana

przez

inżynierów

ze

strony producenta

przed

odbiorem

technicznym.

2.2.4. Panele krosowe
Przełącznice miedziane 24p HD 1U, 19’’: 24-portowa przełącznica typu 1U 24p o
wysokości montażowej 1U powinna zapewniać modularną konstrukcję oraz łatwy i szybki
sposób instalacji, niewymagający żadnych specjalistycznych narzędzi zapewniając uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przełącznica musi zapewniać jednoportową
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skalowalność

portów.

Przełącznica

musi

być

zaopatrzona

w

dedykowane

miejsca

do

przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych. Przełącznica musi mieć
możliwość

zastosowania

systemu

zabezpieczeń

poprzez

kodowanie

kolorem,

oraz

zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych.

2.2.5. Kable miedziane
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE
poprzez okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A (wymóg Użytkownika końcowego). Projektowane
okablowanie strukturalne obejmuje 105 punktów logicznych kat.6A rozmieszczonych w kilku
budynkach na różnych kondygnacjach.
Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A ISO przez obowiązujące
specyfikacje norm,

równocześnie zapewniając pełną

zgodność z

niższymi

kategoriami

okablowania.
Wymaga się, aby charakterystyka kabla uwzględniała odpowiedni margines pracy, tj.
pozytywne parametry transmisyjne do min. 650MHz dla nieekranowanego kabla kat.6A ISO.
Opis konstrukcji:
ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN

Standaryzacja

50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2; Fire rating: IEC 60332-3-22; IEC
60754-2; IEC 61034-2
Kategoria

Kat.6A ISO

Pasmo przenoszenia

650 MHz

Rodzaj kabla

Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania

U/UTP

Liczna przewodników

8

Splot

4P

Średnica całkowita kabla

7.6 mm

Typ przewodu

Ścisła tuba

Średnica żyły

AWG 23

Długość kabla w szpuli

500 m

Materiał powłoki

LSZH

Zbrojenie kabla

Brak

Ze względu na wymaganą najwyższą trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry
kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi
fabrycznie

z

użyciem

złącz

IDC

oraz

zaciskami

antywibracyjnymi.

przyłączeniowe i krosowe powinny być przetestowanymi przez producenta.
Nie dopuszcza się kabli z wtykami tzw. zalewanymi.

Wszystkie

kable
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2.2.6. Moduł przyłączeniowy
Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach
dystrybucyjnych dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6A ISO
typu RJ45. Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za
pomocą

opaski

uciskowej

oraz

pozwalać

na

zarabianie

kabla

instalacyjnego

metodą

beznarzędziową (nie wymagającą specjalistycznych narzędziach takich jak noże uderzeniowe
itp.) Musi 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 wtyk-moduł. 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. Moduł musi obsługiwać protokół 10GBase-T zgodnie z IEEE
802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzować się wsteczną
kompatybilnością do komponentów Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewniać możliwość terminacji
kabla w zakresie średnicy żył AWG26 – 22 (0,4 – 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 –
22/7). Moduł musi być testowany w procesie wytwarzania na 100% próbek. 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 oraz pod kątem 90 °C i 180 °C. Powinien być również
kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). Nieekranowany
moduł RJ45 kategorii 6A ISO w gnieździe i w panelu powinien mieć taką samą konstrukcję i być
odporny, na co najmniej 1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego wtyku RJ45)
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Płyty czołowe gniazda standardu 45x45 mają mieć możliwość montażu mechanicznych
zabezpieczeń gniazda przed dostępem dla osób niepowołanych,

powinny umożliwiać ich

zaślepienie

się

zabezpieczając

przed

niepowołanym

podłączeniem do innego systemu transmisyjnego

podłączeniem

do

sieci,

przed

lub wypięciem kabla krosowego. Mają

posiadać logo producenta systemu okablowania.
Gniazdo ma być montowane natynkowo pojedynczo lub w ramkach wielokrotnych wraz
z gniazdami elektrycznymi.
PL – Punkt Logiczny dla transmisji danych, zaprojektowano jako jedno gniazdo nieekranowane
RJ45 kat. 6A zakończone na module przyłączeniowym kat. 6A ISO w uchwycie do osprzętu
Mosaic 45x45 - montaż natynkowy wraz z pojedynczym gniazdem 230V z uziemieniem.

2.2.7. 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.
2.2.8. Puszki natynkowe dla zastosowania komunikacji bezprzewodowej
Punkty logiczne dla urządzeń Wifi składają się z jednego modułu RJ45 oraz jednego
gniazda 230V. Gniazda będą zamontowane w puszkach zewnętrznych/natynkowych.
Dla Każdego punkt urządzeń WiFi należy pozostawić dodatkowo po ~5m zapasu (w
listwie) przewodów w celu umożliwienia przesunięcia tych punktów (nie więcej niż 100m
długości całej linii skrętki)

2.2.9. Układanie i mocowanie przewodów i kabli.
- przewody prowadzić natynkowo w listwach, korytkach i/lub rurkach ochronnych;
- przewody wprowadzone do puszek powinny 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,
- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 30 cm
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu,
- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,
- zabrania się układania przewodów elektrycznych zasilających bezpośrednio w betonie

w

warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur,
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łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa
przy

współdziałaniu

człowieka

z

maszyną,

oznaczanie

i

identyfikacja.

Oznaczenia

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
-

przeprowadzenie

prób

04700:1998/Az1:2000.

i

badań

zgodnie

z

PN-IEC

60364-6-61:2000

oraz

PN-E-
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2.2.10. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów i kabli.
- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym
i w odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych,
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi
i dodatkowe naprężenia,
- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,
- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie,
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych,
- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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2.2.12. Osprzęt instalacyjny
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzęt powinien zapewniać bezpieczną eksploatację oraz
właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe instalacji osprzętu
powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V).
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub
przyklejane.

2.2.13. Listwy i rurki instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów wymaga się stosowania: listew i
kanałów

elektroinstalacyjnych

wykonanych

z

tworzyw

sztucznych

z

twardego

PVC

z

przegrodami, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające
wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic
przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.
2.2.14. Korytka kablowe
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów wymaga się stosowania: koryt /
kanałów kablowch PVC o szerokościach dostosowanych do ilości i średnic przewodów, które
będą w nich ułożone.

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 przegrody.
Wszystkie istniejące i projektowane trasy kablowe w których prowadzone będzie nowe
okablowanie, powinny mieć 30% zapas miejsca dla ewentualnych przyszłych modernizacji.
W przypadku korzystania z istniejących tras kablowych, gdy w istniejących listwach lub
korytkach brakuje miejsca, należy je wymienić tak aby spełniały warunek 30% zapasu wolnego
miejsca. Wszystkie nowo instalowane listwy i koryta muszą mieć przekrój poprzeczny pozwalający
spełniać powyższy warunek zapasu miejsca.
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III.

SPRZĘT

3.1 Uwagi ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
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
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących
właściwa jakość robót:


wiertarki



wiertnica do otworów



przyrządy do pomiarów ochronnych

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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IV.

TRANSPORT

4.1 Uwagi ogólne
Środki transportu musza spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów
jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu
budowy.

Ponadto

muszą

zapewnić

dostarczenie

materiałów

gwarantujące

utrzymanie

wymaganej jakości. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

V.

WYKONYWANIE PRAC

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczy
wyposażenie

pomieszczeń

budynku

objętych

remontem

i

innych

pomieszczeń

przed

zniszczeniem, uszkodzeniem względnie zanieczyszczeniem.

5.2.

Instalacje
Montaż

instalacji

powinien

być

wykonywany

przez

wykwalifikowany

personel

z

zastosowaniem właściwych materiałów. Przed montażem rurek instalacyjnych i listew wykonać
trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami.
Trasa powinna być prosta, umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, Wszystkie
przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy, itp. powinny być chronione
przed

uszkodzeniami

i

uszczelnione

materiałami

ognioochronnymi

odbudowującymi

wytrzymałość ogniową tych elementów.
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk .
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Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały
pogorszone projektowane warunki chłodzenia.
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak aby nie powstało ryzyko zapalenia
materiałów

palnych.

W

przypadku

gdy

temperatura

jakiejkolwiek

odsłoniętej

części

wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby
uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub
elektrycznymi „słaboprądowymi” stanowiącymi wyposażenie obiektu.
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:
- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia,
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.
-

wszystkie

maksymalnych

elementy

zastosowanych

wyposażenia
napięć

elektrycznego
roboczych

powinny

(wartość

być

skuteczna

dobrane
dla

do

prądu

przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć
-

wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), które
mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów
mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego
może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego

-

wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które
mogą być narażone.
Gdy

w

przypadku

pojawienia

się

niebezpieczeństwa

zaistnieje

konieczność

natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne układać w
sposób podany w Dokumentacji Projektowej.
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5.3 Temperatura otoczenia podczas montażu przewodów i kabli
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) temperatura otoczenia i
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli
ogniem.

5.4 Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowano
II klasę ochronności. Ochronę przed porażeniem należy wykonać zgodnie z postanowieniami
normy

5.5.

Oznaczenie urządzeń elektrycznych
Dobudowywane urządzenia elektryczne takie jak rozdzielnie elektryczne itp. powinny

być zaopatrzone w trwałe oznaczniki w takich miejscach, aby rozróżnienie i czytelność
oznaczeń

nie

nastręczało

trudności.

Na

obudowach

powinny

być

naniesione

napisy

informacyjne o nazwie urządzenia, wewnątrz winien się znajdować schemat połączeń oraz
identyfikacja poszczególnych obwodów. Napisy powinny być trwałe i czytelne.
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VI.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy

montażu zaprojektowanych instalacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu
badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i
realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ. Materiały posiadające atest
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą
być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania,
Wykonawca

powinien

powiadomić

Inspektora

Nadzoru

o

rodzaju

i

terminie

badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Nadzór zgodności
wykonanych prac i założonej jakości.
Kontrola jakości obejmuje:
- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami;
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów;
-

ciągłość

przewodów

ochronnych,

w

tym

głównych

i

dodatkowych

połączeń

wyrównawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;
-

skuteczności

działania

zabezpieczeń

i

środków

ochrony

od

porażeń

prądem

elektrycznym;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
- próbę działania;
-

spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
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W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub
próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu
przyczyny niezgodności.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań

zostały

wbudowane

lub

zastosowane,

to

na

polecenie

Inspektora

nadzoru

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.

6.3.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inwestora, należy
dokonać

testowania

sprzętu

posiadającego

możliwość

nastawienia

mechanizmów

regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół
z takiej próby i testu.

6.4.

Badania w czasie wykonania robót

Kable, przewody i osprzęt
Sprawdzenie

polega

na

stwierdzeniu

ich

zgodności

z

wymaganiami

norm

przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów,
protokółów odbioru albo innych dokumentów.
Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać
przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu
końcach linii są oznaczone identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż
0,5/2,5kV (w zależności o typu: przewód/kabel), dokonując odczytu po czasie niezbędnym do
ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji
wynosi, co najmniej:

Str. 25
•

20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV;

•

50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego,

o

napięciu

znamionowym

wyższym

niż

1

kV

oraz

kablami

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
•

0,75

dopuszczalnej

wartości

rezystancji

izolacji

kabli

wykonanych

wg PN-76/E-90300 .
Próba napięciowa izolacji
Próbie

napięciowej

izolacji

podlegają

wszystkie

linie

kablowe.

Dopuszcza

się

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym
do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. W przypadku
linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć
oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
•

izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

•

wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza
się wartość prądu upływu 100 µA.

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 EA Kategorii 6A wg obowiązujących norm.
W

celu

odbioru

instalacji

okablowania

strukturalnego

należy

spełnić

następujące

warunki:
Pomiary sieci komputerowej
•

Pomiary

należy

posiada

wgrane

aktualnie

wykonać

miernikiem

oprogramowanie

obowiązujących

dynamicznym

umożliwiające

standardów.

pomiar

Analizator

(analizatorem),
parametrów

pomiarów

musi

który
według

posiadać

aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.
•

Analizator

okablowania

charakteryzować

się

wykorzystany

minimum

III

do

poziomem

pomiar systemów klasy EA w wymaganym paśmie.

pomiarów
dokładności

sieci
i

musi

umożliwiać
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•

Pomiary

torów

miedzianych

należy

wykonać

w

konfiguracji

pomiarowej

kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału transmisyjnego
procedura
kanału,
zaś

wymaga,

pozostawić
do

tam

pomiaru

aby

po

kable

krosowe,

nowego

wykonaniu

kanału

które

pomiarów

były

używane

transmisyjnego

jednego
do

należy

pomiaru,

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

Ponadto wymaga się:
- wykonania
normami

okablowania
ISO/IEC

strukturalnego

11801,

EN

w

50173-1,

całkowitej
EN

zgodności

50174-1,

EN

z

obowiązującymi

50174-2

dotyczącymi

parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.
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- potwierdzenia

parametrów

transmisyjnych

zbudowanego

okablowania

na

zgodność

z

obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów
transmisyjnych miedzianych.

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 wykonanych 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.
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VII. OBMIAR ROBÓT
7.1

Uwagi ogólne obmiaru robót
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostką
obmiarową dla kabli i przewodów elektrycznych jest metr, dla urządzeń, opraw i osprzętu sztuka lub komplet.

VIII. ODBIÓR ROBÓT
8.1

Uwagi ogólne odbioru robót
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
-

projektową dokumentację powykonawczą,

-

protokóły z dokonanych pomiarów,

-

protokóły odbioru robót zanikających,

-

ewentualną ocenę robót wydaną przez Inspektora Nadzoru.

IX.
9.1

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Uwagi ogólne do podstawy płatności

Ustalenia dotyczące podstawy płatności ujęto w szczegółowej umowie wykonania robót i
nie jest ona tematem niniejszej specyfikacji.

