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Opis przedmiotu zamówienia usługi, wykonanie nowej sieci 

teleinformatycznej i modernizację obecnej dedykowanej sieci energetycznej 

w budynku ALO Płock ul. Kościuszki 20 

 

 

I. Wprowadzenie 

 

         Dokument przygotowany jako projekt i opis przedmiotu zamówienia, ma m.in.  

umożliwić potencjalnym Wykonawcom określenie  kosztów przedsięwzięcia, w celu złożenia 

oferty realizacji usługi. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie  głównych założeń projektowych do wykonanie 

nowego okablowania strukturalnego sieci komputerowej i modernizacji istniejącej dedykowanej 

sieci elektrycznej, w Budynku Szkoły w Płocku ul. Kościuszki 20. 

1.2. Proponowany Zakres przedsięwzięcia wg. dokumentu: 

 

1. Wykonać nowe okablowanie strukturalne zgodnie z założeniami projektowymi, a w 

szczególności uwzględnić: 

 organizację okablowania i tras kablowych, 

 organizację istniejących szaf dystrybucyjnych, 

 dobór i rozmieszczenie urządzeń pasywnych. 

2. Zmodernizowanie dedykowanej sieci elektrycznej zgodnie z obecną infrastrukturą, a 

w szczególności uwzględnić: 

 Istniejącą organizację okablowania i tras kablowych, 

 Istniejącą organizację zasilania, 

 dobór  i rozmieszczenie urządzeń. 
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1.3.  Przepisy i  normy 

 

Projekt okablowania strukturalnego wykonać w oparciu o następujące wymagania, normy i 

zalecenia: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

 Polskie Normy branżowe instalacyjne i ogólnobudowlane wprowadzone do 

obowiązującego stosowania 

 Normy dotyczące okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, 

 PN-EN 50173:199/A1:2002, EN-50173 – projektowanie okablowania, 

 EN 50174 – instalacja okablowania, EN 50346 – pomiary parametrów okablowania. 

 dyrektywy Unii Europejskiej dot. kompatybilności elektromagnetycznej EMC: 

89/36/ECC, 92/31/EEC, 93/68/EEC. 

²ȅƪƻƴŀǿŎŀ Ƴŀ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ǿȅƪƻƴŀŏ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŜ ƻƪŀōƭƻǿŀƴƛŀ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛ ƻǇƛǎŀƴȅƳƛ ǿ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧƛ 
projektowejΣ ŀ ƧŜǏƭƛ ƪǘƽǊȅƪƻƭǿƛŜƪ Ȋ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ƴƻǊƳŀƭƛȊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǳƭŜƎƱ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ǿƎ ƴƻǿȅŎƘ ǿȅƳŀƎŀƵ ǘƧΦΥ 
² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇƻǿƻƱŀƴƛŀ ƴƻǊƳŀǘȅǿƴȅŎƘ ƴƛŜŘŀǘƻǿŀƴȅŎƘ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ƴŀƧƴƻǿǎȊŜ ǿȅŘŀƴƛŜ ŎȅǘƻǿŀƴŜƧ ƴƻǊƳȅΦ 

II. Konstrukcja okablowania strukturalnego 

2.1. Założenia ogólne 

 

W okablowaniu horyzontalnym  (poziomym) jako medium teletransmisyjne dla przesyłu 

danych logicznych należ zastosować nieekranowany kabel miedziany UTP 4x2x0,5mm spełniający 

wymagania dla kategorii 6 (klasy E).  

W okablowaniu pionowym projektuje się dla transmisji danych zastosowanie światłowodu 

wielomodowego (MM), 8-wlłóknowego, o przekroju 50/125 µm.  

Całość okablowania  winna gwarantować otwartość systemu okablowania na wszelkie 

zastosowania  w dziedzinie transmisji wszelkich rodzajów danych, a także dowolną lokalizację i 

możliwość jej zmian w zakresie przyłączanych do sieci urządzeń komputerowych. 

Projektowana sieć okablowania strukturalnego (Cabling System) powinna składać się z 

następujących elementów funkcjonalnych (podsystemów): 

 systemu gniazd  (Work Area Susystem), 

 okablowania poziomego (Horyzontal Subsystem), 

 okablowania pionowego wewnątrz budynkowego łączącego punkty dystrybucyjne 

(Backbone Susystem), 
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 Jednego punktu dystrybucyjnego: Głównego Punktu Dystrybucyjnego (Main 

Distribution Frame) (poddasze) oraz Punktu Dystrybucyjnego pomocniczego 

(piętrowego, strefowego) (Sub Distribution Frame) ( poziom I ). 

Całość projektowanej sieci powinna posiadać topologię gwiazdy wielokrotnej.  

Planowane jest zbudowanie jednego Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD 

obsługującego ogółem 37 punktów  logicznych PEL (tzw. zintegrowanych Punktów Elektryczno-

Logicznych), połączonego z  Pośrednim  Punktem Dystrybucyjnym PPD. 

W okablowaniu „pionowym” Główny punkt dystrybucyjny zostanie połączony z PPD 

światłowodem.  

W okablowaniu poziomym każde  logiczne gniazdo  odbiorcze jest podłączone  do panelu w 

punkcie dystrybucyjnym GPD w zależności od rejonu kablowania.  

 

 

Schemat koncepcyjny projektowanego okablowania strukturalnego przedstawiono na 

poniższym rysunku.  

 

 

okablowanie pionowe - światłowód wielomodowy 8x50/125

okablowanie poziome - skrętka UTP kat. 6

Kondygnacja A4 (poddasze)

PEL PEL PEL PEL

Punkty logiczne w pomieszczeniach

Kondygnacja A1
 (1 - poziom pok. 105)

Punkt 
Dystrybucyjny 

PPD

PEL PEL PEL PEL

Punkty logiczne w pomieszczeniach

Punkt 
Dystrybucyjny 

GPD

GPD  Serwerownia – 4 poziom  
poddasze

Kondygnacja A0,A2,A3
 (0,2,3)- poziom)

PEL PEL
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2.2. Punkty dystrybucyjne 

2.2.1. Struktura punktów dystrybucyjnych i ich usytuowanie 

 

W projektowanym okablowaniu strukturalnym zaplanowano 2 punkty dystrybucyjne tzn. 

Główny Punkt Dystrybucyjny GPD i pośredni punkt dystrybucyjny PPD. 

Główny punkt dystrybucyjny GPD umieszczony zostanie na czwartej kondygnacji budynku 

w pomieszczeniu nr brak oznakowania . Punkt ten składa się z  1 szafy typu rack 2000x600x600 (19”, 

wysokość 22U) oraz wyposażenia pasywnego. 

Pośredni punkt dystrybucyjny umieszczony jest na pierwszym poziomie w pokoju nr 105. 

Punkt ten składa się z  1 szafy wiszącej typu rack 2000x600x600 (19”, wysokość 12U) oraz 

wyposażenia pasywnego. 

 

2.2.2. Wyposażenie punktów dystrybucyjnych 

 

Punkt dystrybucyjny GPD wyposażony zostanie w osprzęt pola krosowego taki, jak: 

 modułowe panele krosowe 48XRJ45 

 wieszaki do kabli krosowych 

 światłowodowe panele krosowe 8 x SC duplex. 

Ponadto punkt dystrybucyjny należy wyposażyć w listy zasilające 8 – gniazdowe: w każdej 

szafie po 2 sztuki, oraz po 2 półki w każdej szafie. 

Zasadniczym wyposażeniem punktów dystrybucyjnych będą sieciowe urządzenia aktywne – 

przełączniki (swich’e) (nie wchodzą w zakres projektu). 

Schematy wyposażenia poszczególnych punktów  (szafy )  dystrybucyjnej  należy 

przedstawić w projekcie  na schematach.  

W szafie dystrybucyjnej GPD należy zaterminować: 

 linie okablowania horyzontalnego miedzianego UTP odpowiednio dla każdej strefy 

okablowania, 

 pionowe okablowanie światłowodowe prowadzone pomiędzy tymi punktami z 

wykorzystaniem kabla światłowodowego MM 8/125. 

W szafie dystrybucyjnej PPD należy zaterminować: 

 pionowe okablowanie światłowodowe prowadzone pomiędzy tymi punktami z 

wykorzystaniem kabla światłowodowego MM 8/125. 
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2.3. Okablowanie poziome 

2.3.1. Założenia ogólne 

Okablowanie poziome wykonać przy użyciu kabla UTP, 4-parowego, kategoria 6 

homologowanego producenta. Sposób prowadzenia instalacji okablowania poziomego w budynku 

przedstawić w dokumencie powykonawczym na schematach montażowych okablowania 

poziomego sieci komputerowej. Zastosować moduły 1xRJ45 w sekwencji EIA/TIA 568B. 

Sekwencja ta jest stosowana najczęściej w instalacjach okablowania strukturalnego na świecie w 

nowych instalacjach. 

Moduły 1xRJ45 powinny  spełniać wymagania kategorii 6. (zgodne z normą ISO 8877). 

 

2.3.2. Oznaczenia kabli okablowania poziomego 

Wszystkie kable okablowania poziomego należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 

łatwą identyfikację. Oznaczenia nanieść na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz 

na gniazdach odbiorczych. 

Proponuje się następujący system oznaczeń linii okablowania strukturalnego: 

 

 

Numer linii

01 => pierwsza linia, itd.)

Nr punktu dystrybucyjnego

0 => GPD

1 => GPD

2 => GPD
itd..

1/A101

Numer kondygnacji

A1 => kondygnacja 1 w budynku, itd.)

  
 

2.4. Okablowanie pionowe (Opcja) 

2.4.1. Założenia ogólne 

Na okablowanie pionowe, tworzące szkielet sieci strukturalnej w obiekcie składać się będzie 

pionowe okablowanie światłowodowe. 

 

L.p. Główne punkty Światłowodowe okablowanie pionowe 

1. z GPD do PPD światłowód 8-włóknowy 50/125 
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Wszystkie włókna kabli światłowodowych okablowania pionowego należy zakończyć 

złączami SC i zainstalować w gniazdach paneli światłowodowych w punktach dystrybucyjnych. 

Sposób prowadzenia instalacji okablowania pionowego przedstawić na schematach 

montażowych okablowania sieci komputerowej. 

2.4.2. Oznaczenia kabli  

 

Poszczególne włóknom kabli światłowodowych przyporządkować oddzielne oznaczenia, 

które należy umieścić na panelach w celu  ułatwienia administracji systemem okablowania 

światłowodowego. 

2.5. Gniazda odbiorcze 

 

Poszczególne linie okablowania poziomego, zaterminowane zostaną w gniazdach 

odbiorczych, na modułach 1xRJ45. Każde gniazdo składać się będzie z jednej puszki natynkowej. 

W puszce (komputerowej)  zainstalowane zostaną 2 moduły 1xRJ45. 

Przewody okablowania poziomego doprowadzone do modułu RJ45 zaterminować w 

kontaktach listewek ze złączami IDC przy pomocy narzędzia zaciskowego według znaczników na 

gniazdach (kolory przewodów muszą pokrywać się ze znacznikami w gniazdach). 

Sposób rozmieszczenia gniazd odbiorczych instalacji okablowania strukturalnego w 

pomieszczeniach przedstawić na schematach montażowych okablowania  poziomego sieci 

komputerowej. 

Gniazda odbiorcze w zależności od możliwości montować natynkowo nad listwami PCV 

przy podłodze (około 30 cm nad podłogą). 

Listwa 50x20

PodłogaO
d

 5
 d

o 
3

0 
cm

 

o
d 

po
d

ło
g

i

2xGniazda 

elektryczne

Gniazdo 

okablowania 

strukturalnego 

2x1RJ45
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2.5.1. Punkt elektryczno-logiczny (PEL) 

 

Za punkt elektryczno-logiczny (PEL) przyjmuje się zestaw zawierający 2 dedykowane 

gniazda elektryczne np. 2xP+Z/16A/230V, kodowane mechanicznie kluczem dostępowym oraz 2 

gniazda logiczne kategorii 6. Punkty logiczne zostaną wykonane w jednej oddzielnej puszce z 

obsadzonymi dwoma gniazdami RJ-45 w puszce komputerowej. 

Montaż PEL w poszczególnych salach/pokojach wykonać wykorzystując obecną organizację 

punktów elektrycznych/komputerowych w tych pomieszczeniach,  poprzez ich modernizację lub 

rozszerzenie instalacji (nowy punkt PEL).  

III. System koryt i listew 

Przewody okablowania strukturalnego w pomieszczeniach, na ścianach, rozprowadzić w 

listwach elektroinstalacyjnych PCV o przekroju 50x20, zgodnie z planem (topologia ułożenia 

kabla), który zostanie wykonany przez wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Na głównych ciągach okablowanie prowadzić w odpowiednich korytkach PCV z 

zamocowanych do ścian lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. 

Pionowe przejścia kablowe między kondygnacjami należy prowadzić w listwach kablowych 

/ korytach o przekroju nie mniejszym niż 90x40. 

Rozmiary listew kablowych przeznaczonych do prowadzenia kabli UTP należy przyjąć z 25-

50% zapasem. 

IV. Testowanie i uwagi końcowe 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary testowe światłowodowego okablowania 

pionowego oraz miedzianego okablowania poziomego. 

4. Testowanie okablowania miedzianego 

Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych wykonać pomiary dynamiczne 

okablowania horyzontalnego, zgodnie z normami oraz wymaganiami producenta, celem 

sprawdzenia wymagań stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych. 

Pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173, z 

następujących parametrów linii: 

 mapa połączenia (wire map), 

 długość kabla (length), 

 impedancja (impedance), 

 opóźnienie propagacji (propagation delay), 

 rezystancja (DC resistance), 

 przesłuch zbliżny (NEXT), 

 tłumienie (attenuation). 
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Wyniki pomiarów należy zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. 

4.1. Testowanie okablowania światłowodowego 

Testowanie okablowania światłowodowego wykonać zgodnie z zaleceniami norm oraz 

producenta. 

Do obliczania strat mocy optycznej kabli światłowodowych wielodomowych (tłumienności) 

wykonać pomiary testowe zestawem do testowania strat. Kable wielodomowe okablowania 

pionowego przetestować pod kątem ich strat dla długości fali 850nm i 1310 nm. 

Wyniki pomiarów należy zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. 

4.2 Uwagi końcowe 

1. Wykonawca modernizacji dedykowanej sieci elektrycznej powinien posiadać 

niezbędne uprawnienia do wykonywania instalacji  elektrycznych w budynkach 

użyteczności publicznej zgodnie z polskimi normami i przepisami prawa. 

 

 

   2. Szczegółowe rozmieszczenie modułów PEL w salach/pokojach Szkoły z 

   naniesieniem na plany pomieszczeń zostanie uzgodnione na etapie 

   przygotowania projektu wykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę. 

            Zakładając obciążenie ok. 300 WAT na jedno stanowisko komputerowe, należy 

            przyjąć maksymalnie 5 stanowisk na jedno zabezpieczenie  różnicowo prądowe 

            (obwód). 

 

Wymagana dokumentacja powykonawcza: 

 - certyfikaty i normy zastosowanych materiałów 

- pomiary sieci logicznej 

- pomiary sieci elektrycznej 

- schemat instalacji sieci logicznej  wraz topologią oznakowania 

- schemat instalacji sieci elektrycznej wraz  topologią oznakowania 

 

Załączniki: 

W załączeniu rzuty czterech kondygnacji z zaznaczonymi punkami PEL i wstępnym 
ułożeniem  kabla UTP oraz punktami GPD i PPD. 


