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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego lokalnej sieci 
komputerowej (LAN), telefonicznej wraz z komputerową instalacją elektryczną w budynku biurowym 
Oddziału Urzędu Statystycznego w Chojnicach przy Pl. Niepodległości 7/9. 
Zakres robót: 

 sporządzenie dokumentacji projektowej; 
 sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
 wykonanie robót na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie  sieci logiczno-elektrycznej oraz 
niezbędnych prac instalatorskich, projektowych jak i pomiarów. 
Roboty instalacyjne należy wykonać w Oddziale w Chojnicach Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 
Zainstalowane punkty ZPK (Zintegrowane Przyłącze Komputerowo-Telefoniczne) zostaną objęte 
certyfikacją i gwarancją Wykonawcy, a następnie przyłączone do sieci LAN. Na jeden punkt ZPK składa 
się 1 punkt logiczny z gniazdem sieciowym Ethernet RJ45, 1 gniazdem telefonicznym RJ11 oraz 3 
gniazdami elektrycznymi. 
2.1.  Okablowanie strukturalne 
W zakres robot wchodzi: 
1) instalacja paneli krosowniczych (patch panel) w głównej szafie dystrybucyjnej okablowania (rack 

19”) dla 22 nowych punktów logicznych, 
2) instalacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN), sieci telefonicznej wraz 

z komputerową instalacją elektryczną, 
3) instalacja punktów ZPK, 
4) dostawa kabli krosowniczych sieciowych i telefonicznych, 
5) dostawa kabli łączących punkt ZPK z aparatem telefonicznym, 
6) dostawa kabli łączących punkt ZPK z komputerem, 
7) wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji punktów ZPK, 
8) wykonanie wstępnego projektu oraz dokumentacji powykonawczej. 
2.2.  Instalacja elektryczna 
1) Dedykowana instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami i 

przepisami w tym zakresie. 
2) Przewody elektryczne od rozdzielnicy piętrowej (TK) do gniazd ZPK należy ułożyć w odpowiednich 

listwach montażowych / odseparowanych od kabla strukturalnego. 
3) W rozdzielnicy (TK) należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A oraz ograniczniki 

przepięć klasy C. 
4) Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, ochrony 

przeciwporażeniowej oraz wyłączników różnicowoprądowych. 
5) Każdy obwód  należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu S191B, powinien on 

zasilać nie więcej niż 3 punkty odbiorcze ZPK. Każde 3 obwody należy zabezpieczyć wspólnym 
wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA, typu A. 

Szczegółowy projekt wykonawczy dedykowanej instalacji elektrycznej wykona Wykonawca, który 
podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Przed rozpoczęciem prac budowlano- instalacyjnych należy wykonać projekt okablowania 
strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej i sieci komputerowo-telefonicznej w Oddziale 
Terenowym w Chojnicach we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach i wskazanych w nich 
miejscach instalacji gniazd ZPK.  
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Projekt należy wykonać po przeprowadzonej wizji lokalnej. 
2. Wymagania szczegółowe:  

Wymagana ilość gniazd ZPK, do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia to 22 punkty w 
lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego.  
Na każdy punkt ZPK składają się: 

1) jeden punkt logiczny biegnący z głównego punktu dystrybucyjnego znajdującego się w szafie 
krosowniczej znajdującej się na II p. w pok. nr 8, do gniazda naściennego RJ45 kat. 6a, 

2) jeden punkt logiczny biegnący z głównego punktu dystrybucyjnego znajdującego się w szafie 
krosowniczej znajdującej się na II p. w pok. nr 8, do gniazda naściennego telefonicznego RJ11, 

3) jeden punkt zasilania elektrycznego biegnący z właściwej rozdzielnicy piętrowej do trzech gniazd 
naściennych elektrycznych 230V DATA czerwone z kluczem. 

Okablowanie strukturalne jak i gniazda naścienne punktów logicznych należy wykonać w kategorii 6a, 
U/UTP, okablowanie w osłonie niepalnej LSZH/LS0H z zachowaniem wszystkich norm właściwych dla 
tej kategorii (w tym ANSI/TIA-568-C.2) oraz po wykonaniu certyfikować na koszt wykonawcy w ramach 
zaproponowanego systemu okablowania strukturalnego i objąć gwarancją wykonawcy.  
Wykonanie okablowania logicznego musi spełniać następujące warunki: 
 zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2011, PN-EN 50173:2011, ANSI/TIA-568-C.2 
 spełniać wymagania okablowania strukturalnego dla kategorii co najmniej 6a, 

UPS- zasilacz UPS o danych  
W zakresie zadanie jest dostarczenie zasilacza UPS o mocy 8000VA / 8000W (konfiguracja 1f./1f.) Z czasem 
podtrzymania 6-7 minut przy obciążeniu 5000W z zewnętrznym by-passem serwisowym. Parametry 
techniczne UPS-a uzgodnić z Zamawiającym.   

 
2.1. Trasy kablowe zostaną zaprojektowane w korytkach natynkowych. W trakcie instalacji punktów ZPK 

należy wykonywać etykietowanie oraz niezbędną wstępną dokumentację techniczną, stanowiące 
wstęp do dokumentacji powykonawczej.  

2.2. Projekt wykonawczy instalacji musi zostać zatwierdzony przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.  
2.3. Każdorazowe przyłączenie urządzeń sieciowych, komputerów, analizatorów sieciowych oraz wszelkich 

urządzeń ingerujących bezpośrednio w proces funkcjonowania sieci logicznej, oraz służących do 
analizy ruchu będzie konsultowane i wykonywane tylko i wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej 
przez zamawiającego oraz w sposób ściśle przez niego określony. 

2.4. Po wykonaniu instalacji punktów ZPK należy wykonać całościowy projekt powykonawczy. 
2.5. Projekt budowlany wykonawczy i dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 

jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. 
2.6. Dni i godziny wykonywania prac należy uzgodnić z Zamawiającym 

2.8. Prace należy wykonać w następujących etapach: 
I. Opracowanie i zatwierdzenie projektu. 

II. Wykonanie robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji.  
III. Wykonanie pomiarów parametrów końcowych. 
IV. Certyfikowanie lub objęcie gwarancją wykonanych robót. 
V. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 

2.9. Testy tras kablowych zostaną wykonane przy użyciu analizatora sieciowego klasy właściwej dla urządzeń 
służących do certyfikacji instalacji. Wyniki pomiarów zostaną dołączone do dokumentacji 
powykonawczej i będą stanowiły podstawę do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Dodatkowe zalecenia Zamawiającego: 
1) Po wykonaniu prac budowlano-instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu 

nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2) Koryta kablowe maja być położone estetycznie, równo, musza być zakryte na całej długości. 
Otwory w ścianach oraz ubytki tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki został użyty do 
pomalowania pomieszczenia. 

3) W zakresie prac są wszystkie prace budowlane które wynikną podczas wykonania robót.  
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CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Ilościowe rozmieszczenie przyszłych punktów ZPK w poszczególnych pomieszczeniach. 

Poziom Nr pokoju Ilość punktów ZPK [szt.] Uwagi 

II Piętro 

4 7  

5 5  

6 4  

7 2  

8 4 Pokój z szafą krosowniczą 

Suma 22  

 

 

Przykładowe zestawienie materiałowe z szacunkową ilością elementów do zweryfikowania podczas 
ewentualnej wizji lokalnej.  

 

Lp. Elementy  ilość 
 

1 Punkt logiczno elektryczny PEL (gniazda) kpl. 22  

2 Okablowanie LAN i telefoniczne PEK [m] 880  

3 Okablowanie elektryczne PEL [m] 367  

4 Rozdzielnica komputerowa z bypasem [szt.] 1  

5 WLZ rozdzielnica ogólna do komputerowa [m] 20  

6 Listwy DLP (AKS zielonka) [m] 127  

7 UPS  8000 o mocy 8000VA / 8000W (konfiguracja 1f./1f.) [szt.] 1  

 


