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1. CZ��� OGÓLNA 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z instalacj� okablowania strukturalnego klasy E w oparciu  
o kabel S/FTP (PiMF) 1,2GHz, 4 pary 23AWG, LSZH oraz gniazda ekranowane 2GHz 
z odpowiednimi wkładkami oraz okablowania �wiatłowodowego klasy OM3 w 
budynku Laboratorium Politechniki Rzeszowskiej. Specyfikacja zgodna z wytycznymi 
Inwestora. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn�  32424000-1 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
i maj�ce na celu wykonanie instalacji okablowania internetowego w budynku 
Laboratorium Politechniki Rzeszowskiej 

Zakres robót obejmuje: 

• demonta� istniej�cej szafy okablowania na I pi�trze 

• budow� nowych tras kablowych 

• budow� punktów dystrybucyjnych 

• budow� gniazd u�ytkowników 

• układanie kabli 

• terminowanie kabli w osprz�cie przył�czeniowym 

• prace wyko�czeniowe 

• pomiary tras kablowych 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z dokumentacj� projektow�. Rodzaje (typy) urz�dze�, osprz�tu i materiałów 
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by� zgodne  
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urz�dze� i osprz�tu ni� wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urz�dze� lub 
podwy�szenia wcze�niej przewidywanych.  

1.5. Okre�lenia podstawowe 

Wszystkie okre�lenia i nazwy u�yte w niniejszej specyfikacji s� zgodne lub 
równowa�ne z Polskimi Normami zawartymi w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 wrze�nia 2004r., a w przypadku ich braku z normami bran�owymi, warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy ka�dej pozycji 
dodatkowo. Roboty musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami obowi�zuj�cych 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowi�zuj�cych 
aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

1.6. Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót w budynku Laboratorium Politechniki Rzeszowskiej wymaga 
stosowania si� do warunków i wymaga� podanych w przepisach (normach) 
obowi�zuj�cych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnie� wykonania robót z 
jednostkami nadzoruj�cymi dane obiekty. 

1.7. Odbiór placu budowy 

Przed rozpocz�ciem robót instalacji okablowania internetowego wykonawca powinien 
zapozna� si� z budynkiem Laboratorium Politechniki Rzeszowskiej, gdzie b�d�
prowadzone roboty. 

1.8 Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano-monta�owych poszczególnych rodzajów powinna by�
dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacj� nale�y obj�� projekt 
organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania 
strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane zwi�zane z robotami 
okablowania strukturalnego. 

2. MATERIAŁY 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny by� zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiada� wymaganiom obowi�zuj�cych norm 
pa�stwowych (PN) oraz przepisom dotycz�cym instalacji okablowania strukturalnego.  

2.1. Materiały podstawowe 32422000-7 

o Kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH, 1000m, 25 lat gwarancji 
o Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250�m, pasmo 1500/500, tłumienie 

2.7/0.7dB, lu�na tuba, �el, ULSZH 
o Kabel XG/OM3 Dualan wewn�trzny 2x50/125�m, pasmo 1500/500, tłumienie 

2.7/0.7dB,  "Easy Strip", 2x2.5mm, LSZH 
o Kabel telekomunikacyjny  XzTKMXpw 10x4x0,5  
o Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt 
o Uniwersalny ekranowany panel krosowy 2GHz 24 port HD kpl. (wys. 2U) z miejscem 

na 24 wkładki (składaj�cy si� z: puszki ekranowanej, zł�cza IDC (modularnego), 
za�lepki ekranowanej do tylnej pokrywy gniazda, tylnej prowadnicy kabla, elementu 
maskuj�cego) 

o Uniwersalny ekranowany panel krosowy 2GHz 8 port kpl. (wys. 1U) z miejscem na  
8 wkładek (składaj�cy si� z: puszki ekranowanej, zł�cza IDC (modularnego), za�lepki 
ekranowanej do tylnej pokrywy gniazda, tylnej prowadnicy kabla, elementu 
maskuj�cego) 
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o Zestaw zacisków i �rub, 24szt. dla kabla o �rednicy 7mm 
o Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne z mo�liwo�ciami transmisyjnymi 

do 2GHz (składaj�ce si� z: puszki ekranowanej, zł�cza IDC (modularnego), za�lepki 
ekranowanej do tylnej pokrywy gniazda, płyty czołowej adaptera mocuj�cego 45mm, 
zł�cze np. typu modularnego z mo�liwo�ci� wymiany interfejsu ko�cowego w postaci 
wkładki) 

o Wkładki ekranowane uniwersalne kategorii 6 (1xRJ45)
o Wkładki ekranowane kategorii 6 (2xRJ45) 
o Za�lepka gniazda uniwersalnego 
o Ikony do opisu gniazd oraz paneli 
o Komplet wieszaków i pier�cieni bocznych organizuj�cych kable 
o Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL7035 
o Panel krosowy niezaładowany dla 60 par UCS 19" 1U (0-1200060-0) 
o Listwa rozł�czna 10 par (1-0) 
o Magazyn bezpieczników 3p 
o Bezpiecznik 3p z zabezpieczeniem "fail-safe" 250V 
o Szafy typu 42U 19” 800x1000, ustawione na cokole o wysoko�ci 100mm i skr�cone 

bokami. Szafa kablowa ma mie� konstrukcje skr�can�, i by� wykonana z blachy 
alucynkowo-krzemowej z katodow� ochron� antykorozyjn�. Wyposa�enie: sze��
listew no�nych, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem 
szczotkowym o wysoko�ci 3U, dwie osłony boczne, osłona górn� perforowana, 
za�lepk� filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek 
uziemiaj�cych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listw� zasilaj�c� do 
zasilania urz�dze� i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna maj� by� zamykane na 
zamki z kluczami 

o Termostat zamykaj�cy 
o Panel krosowy �wiatłowodowy zapewniaj�cy zamontowanie 24 oddzielnych modułów 

gniazd MT-RJ (zako�czenie dla 48 włókien �wiatłowodowych) z mo�liwo�ci�
wprowadzenia, co najmniej 4 kabli �wiatłowodowych (przez 4 oddzielne dławiki). 
Moduły gniazd MT-RJ maj� by� zgrupowane w 4 sekcje po 6 modułów, przy czym 
ka�dy port dwuwłóknowy MT-RJ ma mie� mo�liwo�� oddzielnego opisu i oznaczenia 
poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma by� wyposa�ony w elementy 
zapasu włókna (prowadnice – krzy�aki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli; 

o Moduły gniazd MT-RJ konstrukcja jednoelementow�. Konstrukcja gniazda MT-RJ 
ma zapewni� oddzielny mechanizm zamykaj�cy dla ka�dego włókna 
�wiatłowodowego i zamykanie mechanizmem przez 90º obrót elementu 
zamykaj�cego, tzw. klucza.  

o Kabel krosowy LC/MT-RJ XG duplex 1,8mm 1m 
o Komplet kabli krosowych  ekranowanych  600 MHz, RJ45,  
o Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 
o Komplet �rub i podkładek do przymocowania paneli 
o Listwa zasilaj�co-filtruj�ca 9 gniazd bez zabezpieczenia 
o Panel krosowy niezaładowany dla 60 par UCS 19" 1U 
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o Listwa rozł�czna 10 par (1-0) 
o Magazyn bezpieczników 3p 
o Bezpiecznik 3p z zabezpieczeniem "fail-safe" 250V 
o Przełacznik modularny 5406zl-obudowa 
o Karty przeł�cznika  24 port Gigabit 
o Karty przeł�cznika 24p Mini-GBIC Moduły 
o Moduły Gigabit-SX-LC Mini-GBIC 
o Oprogramowanie  
o Zestaw monta�owy (�ruba, podkładka, koszyczek z nakr�tk�) do osprz�tu 19" kpl. 4szt 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem ilo�ci, 
kompletno�ci i zgodno�ci z danymi wytwórcy. Ka�d� dostaw� towaru na budow�
nale�y potwierdzi� pisemnie. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci, wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo�ci 
mog�cych mie� wpływ na jako�� wykonania robót, nale�y skontaktowa� si�  
z dostawc� i wyja�ni� zaistniałe w�tpliwo�ci, a materiały przed ich zabudowaniem 
podda� badaniom okre�lonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub 
wykonawcy robót. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywa� si� w warunkach zapobiegaj�cych 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si� wła�ciwo�ci technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale�y zachowa�
wymagania wynikaj�ce ze specjalnych wła�ciwo�ci materiałów oraz wymagania  
w zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. Nale�y zastosowa� si� do zalece�
producenta w w/w zakresie. 

3. SPRZ�T 

Urz�dzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotycz�cych 
okablowania strukturalnego powinny odpowiada� ogólnie przyj�tym wymaganiom, co 
do ich jako�ci oraz wytrzymało�ci oraz bezpiecze�stwa u�ytkowania. 
Maszyny, urz�dzenia i sprz�t zmechanizowany u�ywane na budowie powinny mie�
ustalone parametry techniczne i powinny by� ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urz�dzenia i sprz�t zmechanizowany podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mie� aktualnie wa�ne dokumenty uprawniaj�ce do 
ich eksploatacji. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

	rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urz�dze� itp. niezb�dnych do 
wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. 
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W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegaj�cy ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania 
strukturalnego i urz�dze� nale�y przestrzega� zalece� wytwórców. Nale�y zastosowa�
si� do zalece� producenta. 
Zaleca si� dostarczenie urz�dze� i elementów okablowania strukturalnego bezpo�rednio 
przed monta�em, w celu unikni�cia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Monta� poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej. 

Elementy okablowania strukturalnego montujemy na stela�u 19’’ w szafie 
dystrybucyjnej za pomoc� zestawu elementów �rub mocuj�cych (4x �ruba, podkładka 
oraz nakr�tka). Instalacja winna przebiega� zgodnie z kart� katalogow� danego 
urz�dzenia. 

5.2. Prowadzenie przewodów (kabli).
  
5.2.1.Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe nale�y zbudowa� z elementów trwałych pozwalaj�cych na zachowanie 
odpowiednich promieni gi�cia wi�zek kablowych na zakr�tach. Warto�ci minimalnych 
promieni gi�cia kabli s� podane w kartach katalogowych kabli miedzianych . 
Rozmiary (pojemno��) kanałów kablowych nale�y dobiera� w zale�no�ci od 
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nale�y przyj��
zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zaj�to�� �wiatła kanałów 
kablowych przez kable nale�y oblicza� w miejscach zakr�tów kanałów kablowych. Przy 
całkowitym wypełnieniu �wiatła kanału kablami na zakr�cie kanał b�dzie wówczas 
wypełniony w 40% na prostym odcinku. 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nale�y wzi��
pod uwag� zapisy normy EN 50174-2:2009 dotycz�ce równoległego prowadzenia 
ró�nych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilaj�cej, zachowuj�c odpowiednie 
odległo�ci pomi�dzy okablowaniem zasilaj�cym, a okablowaniem strukturalnym przy 
jednoczesnym uwzgl�dnieniu materiału, z którego zbudowane s� kanały kablowe. 

5.2.2. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, nale�y stosowa� si� do odpowiednich 
zalece� producenta (tj. promienia gi�cia, siły i sposobu wci�gania, itp.). 
Symetryczne kable skr�tkowe nale�y układa� w wybudowanych kanałach kablowych  
w sposób odpowiadaj�cy odporno�ci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne.  
W szczególno�ci nale�y wystrzega� si� nadmiernego �ciskania kabli, deptania po 
kablach uło�onych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji 
kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z b�bna b�d� wyci�ganiu kabla z pudełka nie 
nale�y przekracza� maksymalnej siły ci�gni�cia oraz zwraca� uwag� na to, by na kablu 
nie tworzyły si� w�zły ani supły. Przyj�ty ogólnie promie� gi�cia podczas instalacji 
wynosi 6-krotno�� �rednicy zewn�trznej kabla skr�tkowego. 
Kable �wiatłowodowe przeznaczone do instalacji wewn�trz budynków s� szczególnie 
nara�one na �ciskanie, zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy 
wci�gania kabli �wiatłowodowych nale�y zwróci� szczególn� uwag� na to by tych kabli 
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nie depta�, zagniata� i załamywa�. Prawidłowy proces wci�gania kabli 
�wiatłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczaj�ce włókna 
(np. włókna aramidowe, pr�ty GRP), a nie za zewn�trzn� osłon� kabla, która u�yta do 
chwytu celem wci�gania, mo�e ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu 
kabli w kanałach kablowych nale�y ró�ne rodzaje kabli układa� w oddzielnych 
przegrodach kanału. Je�li brak takiej mo�liwo�ci, kable �wiatłowodowe powinny by�
układane na wierzchu. Przy układaniu kabli miedzianych nale�y stosowa� si� do 
odpowiednich zalece� producenta (tj. promienia gi�cia, siły wci�gania, itp.) Kable 
nale�y mocowa� na drabinkach kablowych �rednio co 30cm, zaleca si� równie� w 
przypadku długich tras pionowych stosowanie stela�u zapasu kabla instalacyjnego 
�rednio co 350cm w celu zmniejszenia do min napr��e� wyst�puj�cych w kablach 
instalowanych w pionie. 

5.3 Budowa punktów dystrybucyjnych  

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny by� umieszczane w stojakach b�d�
szafach dystrybucyjnych stanowi�cych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, 
urz�dze� aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprz�tu instalowanego w stela�u 
19”. Z uwagi na łatwo�� pó�niejszego administrowania systemem zaleca si� stosowanie 
szaf o szeroko�ci 800 mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe 
prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy 
wypełnienie szafy osprz�tem pasywnym i aktywnym jest du�e. 
Szaf� dystrybucyjn� nale�y ustawi� na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby 
zapewni� pełny dost�p do przodu i tyłu (min. 120 cm od kraw�dzi szafy) przy pełnym 
otwarciu drzwi. Minimalna odległo�� pomi�dzy �cian� boczn� szafy, a �cian�
pomieszczenia powinna wynosi� 15 cm. 
Zaleca si� prowadzenie oddzielnych wi�zek kablowych do poszczególnych paneli 
krosowych. Nale�y stosowa� zapas kabli wewn�trz szafy umo�liwiaj�cy umieszczenie 
panela w dowolnym miejscu stela�u 19”. Do umocowania wi�zek kablowych nale�y 
wykorzysta� elementy monta�owe szafy. Przy mocowaniu wi�zek kablowych nale�y 
przestrzega� zasad maksymalnej siły �ciskania kabla, zale�nej od jego konstrukcji, 
podawanej w kartach katalogowych produktów. 
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagaj�ce doprowadzenia potencjału uziomu 
budynku s� wyposa�one w odpowiedni zacisk. Nale�y doprowadzi� do nich przewód 
gi�tki (link�) w izolacji �ółto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm2  
i zako�czy� j� na wspólnej szynie uziemiaj�cej szafy. Szyn� uziemiaj�c� szafy nale�y 
podł�czy� do instalacji uziemiaj�cej budynku. 

5.4. Budowa gniazd u�ytkowników 32423000-4 

Punkty dost�pu do systemu s� zrealizowane w formie gniazd natynkowych oraz 
montowanych kasetach podłogowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wi��e si�  
z pozostawieniem zapasu kabla w obr�bie gniazda b�d� tu� za nim w sytuacjach, kiedy 
gabaryty gniazda nie pozwalaj� na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi 
uwzgl�dnia� łatwy dost�p u�ytkowników do gniazd. 

5.5 Terminowanie kabli w osprz�cie przył�czeniowym. 

Do terminowania ko�cówek kabli w osprz�cie przył�czeniowym nale�y stosowa�
odpowiednie narz�dzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. 
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Nale�y zastosowa� narz�dzie np. typu „pistolet” do zaciskania zł�czy uniwersalnych, 
np. PN. 0-1711500-1 oraz adapter np. PN. 1711784-1 . Nale�y przestrzega� zapisy 
instrukcji monta�u osprz�tu poł�czeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki 
zewn�trznej kabla, rozplotu elementów ekranuj�cych oraz rozkr�cania poszczególnych 
par. Działania te maj� bezpo�redni wpływ na wydajno�� toru transmisyjnego. 

5.6 Zarabianie ekranowanego zł�cza modularnego 2GHz 
Ekranowane uniwersalne zł�cze (modularne) systemu zostało zaprojektowane do 
współpracy z drutem miedzianym o �rednicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i izolacji 
o �rednicy maksymalnej 1,6 mm, b�d�cym elementem kabla 4-parowego podwójnie 
ekranowanego S/FTP o impedancji falowej 100 
. Proces zarabiania kabla na zł�czu 
wymaga zastosowania: 
- narz�dzia typu „pistolet” -  do terminowania kabli na zł�czach uniwersalnych 
- wzornika długo�ci i rozmieszczenia par kabla  
Ekranowane uniwersalne zł�cze (modularne) systemu uniwersalnego 2GHz wyst�puje 
w ka�dym elemencie monta�owym systemu: w metalowych obudowach 
ekranowanych paneli krosowych oraz gniazd. Ich kształt, sposób wprowadzenia i 
zamocowania kabla zale�y od rodzaju panela lub gniazda. 
W celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotycz�cych monta�u szeregowych 
zł�czy uniwersalnych 2GHz zaleca si� wykorzysta� instrukcje producenta o numerze 
np. 114-93015. 

5.6.1 Przygotowanie kabla S/FTP. 
Nale�y zdj�� izolacj� zewn�trzn� z kabla na długo�ci 70 mm i wywin�� fragment 
oplotu (S/FTP) na koszulk� zewn�trzn� kabla.



10

5.6.2  Umieszczenie poszczególnych par w zł�czu modularnym. 

Nast�pnie nale�y odpowiednio rozło�y� pary transmisyjne tak, aby pasowały do 
matrycy pistoletu, w której umieszczone jest zł�cze uniwersalne (uło�enie kabla i 
odległo�ci stropowania na powy�szym rysunku). Nast�pnie nale�y umie�ci� matryce 
w narz�dziu zaciskowym i zacisn�� jednym ruchem wszystkie 4 pary kabla na 
ekranowanym uniwersalnym zł�czu modularnym. Po zaci�ni�ciu wyci�gn��
uniwersalne zł�cz� modularne z matrycy. 

5.6.2 Zamkni�cie zł�cza. 

Nale�y zamkn�� zł�cze modularne pokryw� w taki sposób, aby indywidualne ekrany 
par zetkn�ły si� z metalizowan� obudow� zł�cza. 

5.6.3 Instalacja zł�cza modularnego w ekranowanej obudowie gniazda ko�cowego 
u�ytkownika. 

Zł�cze (modularne) z rozszytym kablem S/FTP nale�y zainstalowa� w elemencie 
monta�owym systemu uniwersalnego ekranowanego 2GHz. Sposób monta�u zale�y 
od rodzaju elementu monta�owego i mo�e ró�ni� si� miejscem wprowadzenia  
i sposobem mocowania kabla. Zł�cze (modularne) nale�y wsun�� i zatrzasn��  
w odpowiadaj�cej mu szczelinie elementu monta�owego. 

5.6.4 Instalacja zł�cza modularnego w ekranowanej obudowie panela 24 portowego HD. 
Nale�y zdj�� izolacj� zewn�trzn� z kabla na długo�ci 70 mm i wywin�� fragment 
oplotu (S/FTP) na koszulk� zewn�trzn� kabla. Nast�pnie przeło�y� kabel przez 
automatyczny zacisk spr��ynowy, który zainstalowany jest w ekranowanej obudowie 
zł�cza. Automatyczny zacisk spr��ynowy powinien znajdowa� si� w miejscu 
zawini�tego oplotu zewn�trznego na koszulce kabla. Nast�pnie rozło�y� poszczególne 
pary skr�tki w wewn�trznej cz��ci obudowy według oznaczonej konwencji rozszycia. 
Obci�� ekrany foli z poszczególnych par wg punktu odniesienia zaznaczonego 
wewn�trz obudowy - odpowiednio rozło�y� pary transmisyjne tak, aby pasowały  
do szczelin w wewn�trznej obudowie gniazda a nast�pnie umie�ci� zł�cze 
uniwersalne. 
Po sprawdzeniu poprawno�ci rozplotu poszczególnych par nale�y zało�y� adapter  
do narz�dzia i zacisn�� jednym ruchem wszystkie 4 pary kabla na ekranowanym 
uniwersalnym zł�czu modularnym. Po zaci�ni�ciu usun�� odci�te kawałki drutów – 
sprawdzi� poprawno�� zaci�ni�cia oraz umieszczenia foli ekranuj�cej. Nast�pnie 
poł�czy� przednia cze�� gniazda  z tyln�. Wła�ciwe poł�czenie sygnalizuje słyszalne 
klikni�cie, b�d�ce wynikiem osi�gni�cia wła�ciwej pozycji przez zatrzaski 
umieszczone na ko�cach prowadnic bocznych, które s� po obydwu stronach gniazda. 
Po zarobieniu dwóch gniazd nale�y je zamontowa� jednocze�nie w obudowie panela. 

5.6.5 Instalacja wkładki z interfejsem. 
System uniwersalny ekranowany 2GHz umo�liwia dowolne konfigurowanie ł�cza  
w zakresie wyboru interfejsu u�ytkownika spo�ród wielu dost�pnych wkładek  
z ró�nymi interfejsami. Wkładk� nale�y wsun�� w element monta�owy w ten sposób, 
aby płytka drukowana z nadrukowanymi pinami została umieszczona w zł�czu 
kraw�dziowym, za� wewn�trzna blacha ekranuj�ca wkładki zetkn�ła si�  
z metalizowan� obudow� elementu instalacyjnego. Wła�ciwe poł�czenie sygnalizuje 
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słyszalne klikni�cie, b�d�ce wynikiem osi�gni�cia wła�ciwej pozycji przez zatrzaski 
umieszczone na ko�cach prowadnic bocznych, które s� po obydwu stronach wkładki 

5.6.6 Instalacja paneli �wiatłowodowych 

Panele krosowe �wiatłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stela�u 19” za 
pomoc� zestawu elementów �rub mocuj�cych (4x �ruba, podkładka oraz nakr�tka). 
Instalacja winna przebiega� zgodnie z kart� katalogow� danego urz�dzenia. 

5.6.7 Terminowanie włókien �wiatłowodowych 31352000-8  

Terminowanie włókien �wiatłowodowych OM3 ma odbywa� si� przy zastosowaniu 
technologii mechanicznej MT-RJ z uwagi na krótki czas działania instalatora. Ka�da 
ko�cówka kabla �wiatłowodowego powinna by� wprowadzona do obudowy (panela 
krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) stanowi�cej ochron�
włókien �wiatłowodowych oraz miejsce, w którym nale�y przygotowa� odpowiedni 
zapas włókien: w panelach �wiatłowodowych – ok. 2 m, w puszkach instalacyjnych – 
od 0,5 do 1m. 
Nale�y zdj�� koszulk� zewn�trzn� przy pomocy standardowych narz�dzi, usun��
elementy wzmacniaj�ce (kevlar – mo�na go jednak�e wykorzysta� do przymocowania 
ko�cówki kabla do panela b�d� prowadnicy włókien). Je�li gniazdo MT-RJ wyposa�one 
jest w boot zabezpieczaj�cy tył gniazda, nale�y nało�y� go na oba włókna, cienkim 
ko�cem w kierunku koszulki zewn�trznej kabla. Nale�y pami�ta�, �e zastosowany boot 
nie pozwoli pó�niej na zmian� pozycji włókien w stosunku do gniazda. Nast�pnie 
nale�y zaznaczy� niezmywalnym markerem odległo�� stripowania obu włókien wg. 
przymiaru dostarczanego w zestawie narz�dziowym. Dla włókien w buforze 900µm 
wynosi ona 35 – 37 mm. Nast�pnie stripperem o odpowiednich ostrzach (tn�cych 
prostopadle do osi włókna, rekomendujemy np.: Micro Stripper PN: 492109-2 nale�y 
usun�� bufor 900µm z obu włókien na t� odległo��. Oba włókna nale�y wyczy�ci�
chusteczk� z alkoholem. Nale�y przygotowa� odpowiednie gniazdo MT-RJ 
przeznaczone do instalacji z typem włókna �wiatłowodowego, jakie zainstalowano w 
systemie (50/125). Na moduł gniazda nale�y nało�y� prowadnic� włókien. Metalowy 
klucz otwieraj�cy moduł MT-RJ nale�y zainstalowa� w otworze tu� ponad prowadnic�. 
Nast�pnie nale�y osadzi� ka�de z włókien �wiatłowodowych w cleaverze tak, by koniec 
bufora 900µm znalazł si� pomi�dzy oznaczeniem 6 a 6.5mm a dla włókna w buforze 
250µm 4 a 4.5 mm.  W tym celu nale�y umie�ci� włókno w prowadnicy clevera 
przesun�� pod ostrze nast�pnie zarysowa� włókno ramieniem wyposa�onym w diament 
(nie trzeba u�ywa� du�ej siły – mo�e to spowodowa� nieprawidłowy proces uci�cia i 
doprowadzi do szybkiego zniszczenia narz�dzia.Uci�tych włókien nie wolno powtórnie 
przemywa� chusteczk� z alkoholem. Doprowadzi� to mo�e do osadzenia 
zanieczyszcze� na prostopadłej do osi powierzchni włókna, któr� zetknie si� ono z 
włóknem wewn�trz gniazda MT-RJ. Nast�pnie nale�y wprowadzi� uci�te włókno do 
rowka prowadnicy przy zamkni�tym jeszcze kluczu gniazda MT-RJ. Cz���
odsłoni�tego włókna wejdzie do wn�trza modułu gniazda, natomiast ko�cówka bufora 
900µm b�dzie wci�� widoczna na zewn�trz. Kiedy włókno zatrzyma si�, nale�y obróci�
metalowy klucz dokładnie o 90º na zewn�trz zestawu gniazdo MT-RJ – prowadnica. 
Nast�pnie nale�y powoli dosun�� włókno do wn�trza gniazda MT-RJ. Kiedy włókno 
zatrzyma si� w �rodku gniazda (koniec bufora 900µm wejdzie odrobin� do �rodka) nie 
nale�y go dopycha�, tylko delikatnie obróci� metalowy klucz w jego pierwotne 
poło�enie, trzymaj�c go przez cały czas w dwóch palcach. Nie wolno dopu�ci�, by 
metalowy klucz powrócił w swe pierwotne poło�enie samoczynnie pod wpływem 
działania spr��yny splice’u. Czynno�ci te nale�y powtórzy� dla drugiego włókna. Po 
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instalacji obu włókien �wiatłowodowych w gnie�dzie MT-RJ nale�y delikatnie zdj��
prowadnic� włókien (nale�y oddali� j� o co najmniej 10cm od modułu gniazda, a 
nast�pnie oswobodzi� z włókien przez jej przekr�canie), a nast�pnie zamocowa�
gniazdo w panelu �wiatłowodowym od wewn�trz.  

5.7. Trasowanie 
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega� bezkolizyjnie  
z innymi instalacjami i urz�dzeniami, powinna by� przejrzysta, prosta i dost�pna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable 
sieci teleinformatycznej i zasilaj�cej biegn� równolegle do siebie, nale�y zachowa�
odległo�� mi�dzy instalacjami, co najmniej 10mm lub stosowa� metalowe przegrody. 
Minimalna odległo�� mi�dzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, 
neonowymi i pró�niowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pr�du 
rozładowania) powinna wynosi� 130 mm. Kable stosowane w ró�nych celach (np. 
zasilaj�ce energi� elektryczn� i informatyczne) nie powinny by� umieszczane w tych 
samych wi�zkach. Ró�ne wi�zki powinny by� oddzielone elektromagnetycznie od 
siebie. Szczegółowe informacje w normie EN 50174-1:2009. 

5.8. Monta� konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji 
okablowania strukturalnego bez wzgl�du na rodzaj instalacji, powinny by�
zamocowane do podło�a w sposób trwały, uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne  
i technologiczne, w jakich dana instalacja b�dzie pracowa�, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.9. Przej�cia przez �ciany i stropy 

Przej�cia przez �ciany i stropy powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
• wszystkie przej�cia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez �ciany 

i stropy itp. musz� by� chronione przed uszkodzeniami, 
• przej�cia te nale�y wykonywa� w przepustach rurowych 
• obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodz�c przez podłogi musz�

by� chronione do wysoko�ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nale�y stosowa�
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.10. Podej�cia instalacji do urz�dze�

Podej�cia instalacji okablowania strukturalnego do urz�dze� nale�y wykonywa�  
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podej�cia do przewodów uło�onych w podłodze nale�y wykonywa� w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchni� podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały musz� spełnia� odpowiednie warunki 
wytrzymało�ciowe i by� wyprowadzone ponad podłog� do wysoko�ci koniecznej dla 
danego urz�dzenia. 
Podej�cia zwieszakowe nale�y wykonywa� jako sztywne, lub elastyczne w zale�no�ci 
od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na �cianach, stropach lub konstrukcjach podej�cia 
nale�y wykonywa� przewodami uło�onymi na tych �cianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a tak�e na innego rodzaju podło�ach np. kształtowniki, 
korytka itp. 
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5.11. Uziemienie i ekranowanie 

Uziemienia i poł�czenia mas stosowane s� w ekranowanych systemach okablowania 
strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpiecze�stwa, czyli 
ograniczenie dotyku i zapewnienie �cie�ki powrotnej w przypadku uszkodzenia 
uziemienia, a tak�e zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania 
napi��, efektu ekranowania. 

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiaj�cy powinien by�
poł�czony w trzech wymiarach, w szczególno�ci w przypadku wielokondygnacyjnych 
budynków wyposa�onych w sieciowy system przesyłania danych. Nale�y pami�ta�, �e 
jednym z najwi�kszych niebezpiecze�stw jest indukowanie si� przepi�ciowych pól 
magnetycznych w p�tlach zwarciowych do ziemi. Pole przepi�ciowe jest głównie 
poziome i indukuje najgorsze bł�dz�ce napi�cia w pionowych p�tlach. 

Długo�� poł�czenia mi�dzy elementem strukturalnym i sieci� masy nie powinna by�
wi�ksza ni� 50 cm i powinno by� dodane dodatkowe równoległe poł�czenie w innym 
punkcie znajduj�cym si� w pewnej odległo�ci. Poł�czenie szyny uziemiaj�cej tablicy 
przeł�czników bloku sprz�tu do sieci masy powinno by� wykonane z indukcyjno�ci�
mniejsz� ni� około 1µH (0,5 µH, je�li jest to mo�liwe). Mo�liwe jest wykorzystanie 
pojedynczego przewodu o długo�ci 0,5 m lub dwóch równoległych przewodów  
o długo�ci 1 m. 
Idealna sie� masy jest płaska lub stanowi cienk� siatk� kratow�. Dla wi�kszo�ci 
zakłóce� elektrycznych jest wystarczaj�ca krata o długo�ci boku kwadratu około 3 m. 
Tworzy ona kratow� sie� masy. Minimalna struktura składa si� z przewodu (np. 
miedzianej ta�my lub kabla) otaczaj�cego pomieszczenie. 
W specyfikacjach normy EN 50310 okre�lono optymalne warunki, jakie powinny 
spełnia� uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działaj� instalacje informatyczne. 
Norma EN 50310 winna by� stosowana w nowo powstaj�cych budynkach jak równie�
ju� istniej�cych. 

W przypadku instalacji systemów ekranowanych nale�y zastosowa� si� do nast�puj�cych 
wskazówek: 

o wszystkie elementy systemu musz� by� ekranowane i pochodzi� od jednego 
producenta, gwarantuje to nisk� impedancj� przej�cia, 

o podł�czenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowa� ci�gło��  
i skuteczno�� ekranu, 

o ekran musi by� ci�gły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, �e kable stacyjne  
i krosowe musz� by� równie� ekranowane, nie wolno przerywa� ekranu, 

o nale�y zwróci� szczególn� uwag� na monta� elementów poł�czeniowych. Kontakt 
ekranu powinien wyst�powa� na całym obwodzie zgodnie z zasad� klatki Faradaya, 

o wszystkie ekrany kabli powinny by� zamontowane indywidualnie w szafach 
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiaj�cej, 

o ka�da szafa dystrybucyjna powinna by� indywidualnie podł�czona do szyny 
uziemiaj�cej, 

o poł�czenie do ziemi powinno by� wykonane w sposób trwały i gwarantuj�cy ci�gło��, 
o zaleca si�, aby szyna uziemie� do której podł�czone s� szafy dystrybucyjne miała ten 

sam punkt uziemienia co sie� elektryczna budynku, 
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o wszystkie punkty uziemie� ró�nych systemów instalowanych w budynku powinny 
zosta� poł�czone razem w celu zredukowania ró�nic potencjałów. 

Podczas monta�u okablowania powinny by� spełnione nast�puj�ce warunki: 

1) powinna by� zachowana ci�gło�� ekranu kabla od nadajnika do odbiornika.  
W ka�dym przypadku ekran kabla powinien by� doł�czony na dwóch ko�cach do 
zacisków lub gniazd; 

2) ekran kabla powinien mie� nisk� impedancj� przej�cia zgodnie z norm� PN-
EN 50173-1:2009; 

3) ekran kabla powinien całkowicie otacza� kabel na całej długo�ci. Kontakt ekranu 
wykonany punktowo za pomoc� przewodu wyprowadzaj�cego b�dzie mało przydatny 
przy wysokich cz�stotliwo�ciach; 

4) ekranowanie powinno by� kontynuowane za pomoc� odpowiednich poł�cze� mi�dzy 
s�siednimi ekranami;  

5) nale�y unika� (nawet małych) nieci�gło�ci w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, 
splece�, p�tli; nieci�gło�� wymiarów rz�du od 1% do 5% długo�ci fali mo�e 
zmniejszy� całkowit� efektywno�� ekranowania. 

W normie EN 50174-2:2009 zawarto wymagania specyfikuj� minimalne odległo�ci, jakie 
nale�y zachowa� przy instalacji, pomi�dzy okablowaniem strukturalnym,  
a energetycznym w zale�no�ci od konstrukcji kabli. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Odbiór odbywa si� na czterech płaszczyznach: 
• weryfikacja struktury systemu okablowania 
• weryfikacja doboru komponentów 
• weryfikacja wydajno�ci systemu okablowania 
• weryfikacja jako�ci wykonania prac wyko�czeniowych. 

6.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania. 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku b�d�
budynkach oraz długo�ci poł�cze� pomi�dzy nimi. Musz� by� spełnione wymagania 
opisane w PN-EN 50173-1:2009. 

6.2 Weryfikacja doboru komponentów. 

Zgodnie z norm� PN-EN 50173-1:2009  wydajno�� systemu okablowania definiuj�
komponenty składaj�ce si� na poszczególne tory transmisyjne: 
 „ [...] 

a) komponenty kategorii 5 zapewniaj� wydajno�� klasy D okablowania symetrycznego; 
b) komponenty kategorii 6 zapewniaj� wydajno�� klasy E okablowania symetrycznego; 
c) komponenty kategorii 7 zapewniaj� wydajno�� klasy F okablowania symetrycznego. 

Kable i poł�czenia ró�nych kategorii mog� by� mieszane ze sob� w kanale, jednak�e  
o wydajno�ci kanału b�dzie decydował element o najsłabszej wydajno�ci.” 
W przypadku doboru komponentów �wiatłowodowych musz� by� spełnione zapisy tej 
samej normy PN-EN 50173-1:2009. 
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6.3 Weryfikacja wydajno�ci systemu okablowania. 

Sprawdzenie wydajno�ci systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego 
ł�czy stałych b�d� kanałów polega na przeprowadzeniu bada� wydajno�ci zgodnie  
z norm� PN-EN 50346:2004/A1:2009 z zastosowaniem odpowiednich przyrz�dów 
okre�lonej dokładno�ci. Nale�y przeprowadzi� badania wydajno�ci ł�czy stałych 
okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajno�ci, w jakiej projektowano i 
wykonywano system okablowania. Wynik bada� powinien by� pozytywny dla 
wszystkich ł�czy stałych systemu. 

6.4. Pomiary dynamiczne 

Pomiary wykonywane okre�laj� parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne 
musz� by� poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie cz�stotliwo�ci. Zapasy 
(margines bezpiecze�stwa) musi by� podany na raporcie pomiarowym dla ka�dego 
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. 

• Pomiary nale�y wykona� miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 
wgrane oprogramowanie umo�liwiaj�ce pomiar parametrów według aktualnie 
obowi�zuj�cych standardów. Analizator pomiarów musi posiada� aktualny certyfikat 
potwierdzaj�cy dokładno�� jego wskaza�.  

• Do pomiarów cz��ci miedzianej nale�y bezwzgl�dnie u�y� uniwersalnych adapterów 
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych 
specjalizowanych pod konkretne rozwi�zanie konkretnego producenta jest 
niedopuszczalne, gdy� nie gwarantuje pełnej zgodno�ci ze wszystkimi wymaganiami 
normy (w szczególno�ci z wymaganiem dotycz�cym zgodno�ci komponentów  
z metod� pomiarow� De-Embedded). 

•  Pomiary nale�y wykona� w konfiguracji pomiarowej „kanału transmisyjnego” (ang. 
„Channel”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru 
kanału Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod �adnego konkretnego 
producenta ani �adne konkretne rozwi�zanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje  
w wyniku analiz� całego ł�cza, które znajduje si� „w �cianie”, ł�cznie z gniazdami 
ko�cowymi i kablami poł�czeniowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnie�dzie 
u�ytkownika.  

•  Adaptery pomiarowe „Channel Adapters” musz� by� wyposa�one w ko�cówki 
pomiarowe, oznaczone symbolem (pasuj� do wy�ej podanych typów analizatorów 
okablowania). 

•  Pomiar ka�dego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera�: 

• Wire Map  mapa poł�cze� pinów kabla, 
• Length   długo�� poszczególnych par, 
• Resistance  rezystancja pary 
• Capacitance  pojemno�� pary 
• Impedance  impedancja charakterystyczna 
• Propagation Delay czas propagacji, 
• Delay Skew  opó�nienie skro�ne, 
• Attenuation  tłumienno��, 
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• NEXT   przesłuch, 
• ACR   stosunek tłumienia do przesłuchu, 
• Return Loss  tłumienno�� odbicia, 
• ELFEXT  ujednolicony przesłuch zdalny, 
• PS NEXT  suma przesłuchów poszczególnych par, 
• PS ACR  suma tłumienno�ci poszczególnych par, 
• PS ELFEXT  suma przesłuchów zdalnych, 

Na raportach pomiarów powinna znale�� si� informacja opisuj�ca wysoko�� marginesu pracy 
(inaczej zapasu lub marginesu bezpiecze�stwa, tj. ró�nicy pomi�dzy wymaganiem normy a 
pomiarem, zazwyczaj wyra�ana w jednostkach odpowiednich dla ka�dej wielko�ci mierzonej) 
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musz� by� poddane 
analizie w całej wymaganej dziedzinie cz�stotliwo�ci. Zapasy (margines bezpiecze�stwa) 
musi by� podany na raporcie pomiarowym dla ka�dego oddzielnego toru transmisyjnego 
miedzianego 

6.5 Weryfikacja jako�ci wykonania prac wyko�czeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wyko�czeniowych, wł�czaj�c  
w to sprawdzenie zgodno�ci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym 
instalacji. 

6.6. Prace wyko�czeniowe. 

Przez prace wyko�czeniowe rozumie si� uzupełnienie natynkowych tras kablowych 
wykonanych z listew z tworzywa kształtkami k�tów płaskich, wewn�trznych  
i zewn�trznych, uzupełnienie ł�czenia pokryw na prostych odcinkach ł�cznikami, 
uzupełnienie ko�cówek listew za�lepkami. Widoczne nierówno�ci �cian po 
zainstalowaniu listwy nale�y uzupełni� silikonem lub inn� mas� uszczelniaj�c�. 
Je�li w instalacji wykorzystuje si� zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe  
z pokryw�), nale�y je zamkn��. 
Nale�y zamkn�� wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Je�li wykorzystuje si� tras� kablow� przechodz�c� przez granic� strefy po�arowej, 
�wiatło jej otworu nale�y zamkn�� odpowiedni� mas� uszczelniaj�c�, charakteryzuj�c�
si� wła�ciwo�ciami nie gorszymi ni� granica strefy, zgodnie z przepisami p.po�.  
i przymocowa� w miejscu jej instalacji przywieszk� z pełn� informacj� o tak 
zbudowanej granicy strefy. 
Nale�y oznaczy� wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami 
administrowania systemem okablowania, wykorzystuj�c opracowany wcze�niej otwarty 
system oznacze�, pozwalaj�cy na pó�niejsz� rozbudow� instalacji. Elementami, które 
nale�y oznacza� s�: 

• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 
• szafy i stojaki zawieraj�ce elementy systemu okablowania, 
• poszczególne panele krosowe, 
• poszczególne porty tych paneli, 
• wszystkie gniazda u�ytkowników. 

Oznaczenia powinny by� trwałe, wyra�ne i widoczne. 
Po zako�czeniu instalacji nale�y przygotowa� dokumentacj� powykonawcz�
zawieraj�c� nast�puj�ce elementy: 
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• podstawa opracowania 
• informacje o inwestorze, inwestorze zast�pczym, generalnym wykonawcy, 

wykonawcy rozpatrywanej instalacji 
• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii 
• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer 

katalogowy / Nazwa elementu / Ilo��
• schemat poł�cze� elementów instalacji 
• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami 

instalacji 
• widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 
• widoki wszystkich rodzajów punktów u�ytkowników 

Nale�y podkre�li�, �e informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musz�
zgadza� si� z rzeczywisto�ci�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót obj�tych realizacj� przedmiotowej 
inwestycji obmiar robót nie obowi�zuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj�
nast�puj�cym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
• odbiorowi cz��ciowemu, 
• odbiorowi wst�pnemu, 
• odbiorowi ko�cowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci  
i jako�ci wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania 
ogólnego post�pu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. 
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Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� według zasad jak przy odbiorze wst�pnym 
robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje Inwestor. 

8.3. Odbiór wst�pny robót 

Odbiór wst�pny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz 
gotowo�� do odbioru wst�pnego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór wst�pny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych 
licz�c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru wst�pnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno�ci 
Wykonawcy. Komisja odbieraj�c� roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru wst�pnego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych  
w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniaj�cych lub robót 
wyko�czeniowych komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 
wst�pnego. 

8.4. Dokumenty do odbioru wst�pnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wst�pnego robót jest protokół 
odbioru wst�pnego robót sporz�dzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 
odbioru wst�pnego wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, 
je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniaj�ce lub 
zamienne), 

• Ustalenia technologiczne, 
• Dokumenty zainstalowanego wyposa�enia, 
• Dziennik budowy, 
• O�wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, 
• Rejestry obmiarów (oryginały), 
• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
• Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie  

z specyfikacjami technicznymi, 
• Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada�  

i pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 

• Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru wst�pnego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawc�, wyznaczy ponowny termin odbioru wst�pnego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór ko�cowy 

Odbiór ko�cowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych  
z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze wst�pnym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ko�cowy – pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty 
instalacyjne, jak równie� terminu realizacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST-„Wymagania ogólne” 

9.2. Płatno�ci 

Płatno�� zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny 
umowy brutto realizacji przedmiotowej inwestycji  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

Normy dotycz�ce ogólnych wymaga� oraz specyficznych dla �rodowiska biurowego: 

− PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Cz��� 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 
– Cz��� 2: Budynki biurowe 

Dodatkowe normy europejskie zwi�zane z planowaniem powołane w projekcie: 

− EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz��� 1 – 
Specyfikacja i zapewnienie jako�ci 

− EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz��� 2 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn�trz budynków 

− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz��� 3 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn�trz budynków 

Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie: 

− PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania ł�cznie z dodatkiem z 2009r 
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− PN-EN 50310:2007 Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i uziemiaj�cych  
w budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym 

System okablowania oraz wydajno�� komponentów musi pozosta� w zgodzie  
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 

Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by� wykonywane 
zgodnie z przepisami i normami obowi�zuj�cymi w dniu ich realizacji. 


