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Zastrzeżenia

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być wykorzystane jedynie w celu analizy rozwiązań dostarczanych na potrzeby
procedury wykonania projektów wykonawczych oraz prac niezbędnych do wykonania instalacji okablowania strukturalnego i
instalacji elektrycznej gniazd ogólnych i gniazd DATA wraz z dostawą i instalacją wymaganych urządzeń i wyposażenia
prowadzonej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Sporządzający niniejszy dokument nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w trakcie projektowania, realizacji i wdrażania
przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieją one na skutek przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego niewłaściwych danych,
informacji i materiałów, w tym dotyczących obowiązującej organizacji firmy Zamawiającego i zasad jej funkcjonowania.

Słownik stosowanych pojęć:
PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy,
WKI – Wskaźnikowy Koszt Inwestycji,
p/t – instalacja wykonana jako p/t, podtynkowa,
n/t – instalacja wykonana jako natynkowa,
RGB – rozdzielnia główna budynkowa,
LAN – (z ang. Local Area Network) lokalna sieć komputerowa,
WLAN – (z ang.Wireless Local Area Network) bezprzewodowa sieć lokalna
IP – (z ang. Internet Protocol) protokół internetowy,
WLZ – wewnętrzne linie zasilające,
PEL – punkt logiczno – elektryczny (2xRJ – 45 kat. 6 + 2x „Data”),
LP – listwa instalacyjna PCV,
PE – listwa ochronna,
PN – listwa neutralna,
Wi – Fi – punkt dostępu do łączności bezprzewodowej,
TN – C – układ sieci 4 i 2 przewodowy bez wyodrębnionego przewodu ochronnego,
TN – S – układ sieci 5 i 3 przewodowy z przewodem ochronnym PE,
FO – połączenia światłowodowe,
BPD – budynkowy punkt dystrybucyjny,
NN – numer telefoniczny.
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1
1.1

CZĘŚĆ OPISOWA
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej (na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno – Użytkowego) oraz wykonanie w oparciu o nią prac budowlano-instalacyjnych polegających na:
o przebudowie wskazanych pomieszczeń 1140C, 045, 014 w budynkach "A" oraz 313C w budynku "F" na potrzeby
Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych,
o przebudowie istniejącej instalacji sieci logicznej w budynkach A1, A6,
o przebudowie istniejącej instalacji sieci telefonicznej IP w budynkach A1, A6,
o przebudowie istniejącej instalacji sieci W-LAN w budynkach A1, A6,
o przebudowie istniejącej instalacji elektrycznych gniazd zasileń komputerowych "DATA" 230V w budynkach A1, A6,
o przebudowie istniejącej instalacji elektrycznych gniazd zasileń ogólnych 230V w budynkach A1, A6,
o dostawie i montażu urządzeń aktywnych w szafach dystrybucyjnych i integracji z istniejącym systemem sterowania i
zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną BN,
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
o opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne i standardy techniczne zawarte w Programie
Funkcjonalno - Użytkowym,
o adaptację budowlaną pomieszczeń 1140C, 045, 014, 313C na punkty dystrybucyjne,
o wykonanie instalacji elektrycznych gniazdowych, oświetlenia, zasilania urządzeń w pomieszczeniach punktów
dystrybucyjnych,
o wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach punktów dystrybucyjnych,
o demontaże istniejących instalacji logicznych i elektrycznych, utylizacja odpadów,
o przebudowa instalacji okablowania strukturalnego zintegrowanej sieci LAN + IP kat. 6,
o przebudowa instalacji miejscowych punktów dostępowych sieci Wi-Fi,
o przebudowa instalacji miejscowych połączeń faksowych,
o dostawa, uruchomienie i konfiguracja urządzeń aktywnych dla sieci LAN, IP, Wi-Fi,
o rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej do obsługi nowych połączeń telefonicznych IP oraz utrzymanie połączeń
faksowych,
o dostawa, uruchomienie i konfiguracja aparatów telefonicznych IP i Voice over WLAN,
o przebudowa instalacji gniazd wtykowych 230V zasileń komputerowych "DATA",
o przebudowa instalacji gniazd wtykowych 230V zasileń ogólnego przeznaczenia,
o przebudowa systemu tras kablowych do rozprowadzenia okablowania,
o przebudowa istniejących tablic zasilających w szachtach instalacyjnych, wnękach, zabudowach,
o przebudowa WLZ'ów zasilających poszczególne szachty z rozdzielni budynkowych,
o przebudowa WLZ'ów od rozdzielni pośredniczących do tablic piętrowych w szachtach, wnękach, zabudowach,
o wykonanie nowej sieci połączeń wyrównawczych i uziemień,
o oprogramowanie systemów i urządzeń oraz integracja z istniejącym systemem zarządzania / wizualizacji,
o uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemów.
Okablowanie strukturalne po przebudowie obsługiwać będzie instalację komputerową stanowisk biurowych, instalację telefoniczną
IP do poszczególnych pomieszczeń, instalację faksowa, instalację komputerową drukarek sieciowych, wydzielone punkty Wi-Fi.
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1.2
1.2.1

Warunki budowlano-instalacyjne
Podstawowe informacje w zakresie kompleksu Biblioteki Narodowej

Kompleks budynków Biblioteki Narodowej składa się z następujących obiektów:
o "A1" – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych, w tym czytelnia, pomieszczenia magazynowe zbiorów
bibliotecznych, biurowe i techniczne,
o "A2" – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych, w tym pomieszczenia biurowe, magazyny zbiorów bibliotecznych,
pomieszczenia techniczne i administracyjne – wyłączony z rewizji,
o "A3" – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych, w tym czytelnie, sale katalogowe, sala konferencyjna,
pomieszczenia techniczne i administracyjne – wyłączony z rewizji,
o "A4" – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych, w tym czytelnie, magazyny zbiorów bibliotecznych, pomieszczenia
biurowe – wyłączony z rewizji,
o "A5" – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych, w tym sala kinowa, sale widowiskowe/wystawowe, pomieszczenia
biurowe, administracyjne i techniczne – wyłączony z rewizji,
o "A6" – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych, w tym pomieszczenia digitalizacji, magazyny zbiorów
bibliotecznych, pomieszczenia biurowe i techniczne,
o "B" – budynek biurowy – wyłączony z opracowania PFU,
o "B1" – budynek biurowy – wyłączony z opracowania PFU,
o "C" – budynek książnicy – wyłączony z opracowania PFU,
o "D" – budynek techniczno-warsztatowy – wyłączony z rewizji,
o "E" – garaż podziemny z pomieszczeniami technicznymi – wyłączony z rewizji,
o "F" – budynek laboratoryjno-techniczny – wyłączony z rewizji.
Rozmieszczenie budynków w kompleksie Biblioteki Narodowej:

PFU - REWIZJA NR 1

listopad 2014

Strona 6 z 57

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego " Przebudowa sieci strukturalnej instalacji gniazdowej 230 V w budynkach „A1” i „A6” Biblioteki
Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213"

Tabela nr.1: Dane powierzchniowe i kubaturowe budynków wchodzących w skład kompleksu Biblioteki Narodowej w
Warszawie

Lp.

Obiekt

Powierzchnia
użytkowa

Kubatura

Powierzchnia
zabudowy

Liczba
kondygnacji
naziemnych

Liczba
kondygnacji
podziemnych

[m2]

[m3]

[m2]

[-]

[-]

3 001.60

15 504.00

1 364.00

2

1

7 416.00

1 480.00

1

1

23 231.00

2 580.00

2

1

1

Budynek A1

2

Budynek A2

3

Budynek A3

4

Budynek A4

4 735.50

21 776.00

2 026.00

2

1

5

Budynek A5

4 026.00

24 343.00

1 928.00

2

1

6

Budynek A6

3 991.10

15 782.00

1 697.00

2

1

7

Budynek B

49 000.00

2 484.00

5

1

11 200.00

1 625.00

2

0

7 581.00

12 802.00

8

Budynek B1

9

Budynek C

17 583.40

55 901.00

1 738.00

10

1

10

Budynek D

541.10

2 334.00

667.00

1

0

11

Budynek E

380.20

1 499.00

458.00

1

0

12

Budynek F

784.00

3 980.00

1 255.00

1

0

55 425.90

231 966.00

19 302.00

-

-

Razem

Tabela nr 2: Średnie wysokości kondygnacji

Kondygnacja

Niski parter
Wysoki parter
I piętro
Niski parter*
Wysoki parter
Niski parter*
Wysoki parter*
I piętro

PFU - REWIZJA NR 1

Średnia wysokość
netto [m]
Budynek A1
2,80
3,75
2,85
budynek A2
2,50*
3,50
Budynek A3
2,50*
3,85*
3,30

Średnia wysokość
netto [m]
Budynek B
Piwnica
2,70
Niski parter
2,80
Wysoki parter
2,80
Piętra I-III
2,80
Piętro techniczne
3,00
Budynek B1
Niski parter
2,80
Wysoki parter
2,80
Budynek D
Parter
2,85
Kondygnacja
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Budynek A4
Niski parter
Wysoki parter
I piętro

Budynek E
2,60
3,55
3,30

Parter
Budynek F
Parter

Budynek A5
Niski parter
Wysoki parter
I piętro
Budynek A6

1.2.2

3,30

*Uwaga:
w budynkach "A2" i "A3" występuje częściowe
obniżenie wysokości:
- niski parter korytarze od budynku "B" do "A4";
kl.I wysokość 2,09 m; kl. II wysokość 2,03 m
- wysoki parter wejście główne "A" powierzchnia
między Salą Darczyńców / szatnią / Katalogi
wysokość 2,98 m

4,10
3,50
3,35

Niski parter
Wysoki parter
I piętro
Maszynownia

3,00

2,80
3,05
3,30
3,00

Podstawowe informacje w zakresie budynku "A1"

Budynek „A1” ukończono w 1991 roku. Wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, wylewanej i prefabrykowanej, ze słupami
stalowymi w ścianie zewnętrznej.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną
(lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych
występują w ciągach komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter, I piętro.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stropów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników
ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami p-poż. W przestrzeniach udostępnionych dla czytelników
oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych. Oprzewodowanie w obrębie ciągów
komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach metalowych. W obrębie pokoi biurowych
instalacja wykonana jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic modułowych w szachtach instalacyjnych.
Układ sieci TN-S. Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w układzie oprzewodowania p/t. Tablice
zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe. Wydzielona rozdzielnia budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi
Al. Układ sieci TN-C.
1.2.3

Podstawowe informacje w zakresie budynku "A2" – wyłączony z rewizji

Budynek „A2” wybudowano w 1993 roku, w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, wylewanej i prefabrykowanej stanowiący część
kompleksu udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną
(lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych
występują na ciągach komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter.
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Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stropów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników
ruchu , instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami p-poż.(objęta monitoringiem). W przestrzeniach
udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych.
Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach
metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic
modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S. Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w
układzie oprzewodowanie p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe. Wydzielona rozdzielnia
budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi Al. Układ sieci TN-C.
1.2.4

Podstawowe informacje w zakresie budynku "A3" – wyłączony z rewizji

Budynek „A3” wybudowano w 1993 roku, w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, wylewanej i prefabrykowanej stanowiący część
kompleksu udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej.
Wykończenie powierzchni: Ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną
(lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych
występują na ciągach komunikacyjnych i katalogach na kondygnacji wysokiego parteru.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stropów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników
ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami p-poż. (objęta monitoringiem). W przestrzeniach
udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych.
Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach
metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic
modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S.
Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w układzie oprzewodowania p/t. Tablice zasilające w układzie sieci
TN-C. Zabezpieczenia topikowe. Wydzielona rozdzielnia budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi Al. Układ sieci TN-C.
1.2.5

Podstawowe informacje w zakresie budynku „A4” – wyłączony z rewizji

Budynek udostępniania zbiorów „A4” wybudowano w 1996 roku. Wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, wylewanej i
prefabrykowanej.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną
(lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych
występują w ciągach komunikacyjnych i czytelniach na kondygnacji wysokiego parteru.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
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Stropy: konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników
ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami p-poż. (objęta monitoringiem). W przestrzeniach
udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych.
Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach
metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic
modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S. Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w
układzie oprzewodowania p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe. Wydzielona rozdzielnia
budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi Al. Układ sieci TN-C.

1.2.6

Podstawowe informacje w zakresie budynku „A5” – wyłączony z rewizji

Budynek „A5” wybudowano w roku 1996. Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa, technologia tradycyjna i prefabrykowana.
Budynek ma charakter wielofunkcyjny. Poza pomieszczeniami udostępniania zbiorów zlokalizowano tu salę widowiskową z
zapleczem oraz sale wystawowe.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną
(lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych
występują w ciągach komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter, I piętro. W sali wystawowej (wysoki parter)
nie występuje sufit podwieszony. W pokojach biurowych nie występują sufitu podwieszone.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników
ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż. (objęta monitoringiem). W przestrzeniach
udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych.
Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach
metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana, jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic
modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S. Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w
układzie oprzewodowania p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe. Wydzielona rozdzielnia
budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi Al. Układ sieci TN-C.
1.2.7

Podstawowe informacje w zakresie budynku „A6”.

Budynek „A6" wybudowano w 1994 roku. Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa, w technologii uprzemysłowionej. Budynek z
funkcją udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną
(lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane występują w ciągach
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komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter, I piętro. W holu wejściowym od strony budynku „F” BLT (wysoki
parter) nie występuje sufit podwieszony. W pokojach biurowych nie występują sufitu podwieszone.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników
ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż. (objęta monitoringiem). W przestrzeniach
udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych.
Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach
metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana, jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic
modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S. Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w
układzie oprzewodowania p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe. Wydzielona rozdzielnia
budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi Al. Układ sieci TN-C.
1.2.8

Podstawowe informacje w zakresie budynku „D” – wyłączony z rewizji

Budynek „D” wybudowany w 1983 roku, jest budynkiem techniczno-warsztatowym. Wzniesiony został w technologii monolitycznej
wylewanej i posiada konstrukcję szkieletową, żelbetową.
Wykończenie powierzchni: ściany i sufity tynkowane, malowane farbą emulsyjną.
Posadzki: wyłożone płytkami gresowymi.
Stropy: budynek jednokondygnacyjny, stropem jest płyta monolityczna żelbetowa.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem miejscowym z łączników
p/t, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż., instalacja gniazd ogólnych 230V. Instalacje
oświetleniowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach w listwach instalacyjnych, w pomieszczeniach warsztatowych
jako p/t. Instalacje gniazdowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach metalowych i kanałach PCV, a w obrębie
pomieszczeń warsztatowych w listwach PCV. Wydzielone tablice modułowe we wnękach instalacyjnych. Układ sieci TN-S dla tablic
oświetleniowych i TN-C dla tablic gniazdowych. Instalacje siłowe wykonane, jako n/t. Układ sieci TN-C-S. Zasilanie budynku z
rozdzielni RGB w układzie sieci TN-C.
1.2.9

Podstawowe informacje w zakresie budynku „E” (garaż) – wyłączony z rewizji

Budynek „E” garażowy podziemny z pomieszczeniami technicznymi wzniesiono 1988 roku. Konstrukcja budynku szkieletowa, w
technologii szkieletu monolitycznego.
Wykończenie powierzchni: ściany i sufity tynkowane, malowane farbą emulsyjną.
Posadzki: cementowe.
Stropy: budynek jednokondygnacyjny, stropem jest płyta monolityczna żelbetowa.
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Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem miejscowym z łączników
p/t, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż. (objęta monitoringiem), instalacja gniazd ogólnych
230V. Instalacje oświetleniowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach w listwach instalacyjnych, w
pomieszczeniach garażowych (boksach), jako n/t. Instalacje gniazdowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach
metalowych i kanałach PCV, a w obrębie boksów garażowych, jako n/t.. Wydzielona tablica modułowa n/t dla instalacji
oświetleniowej. Układ sieci TN-S. Tablica gniazdowa n/t w skrzynkach żeliwnych. Układ sieci dla tablicy gniazdowej TN-C.
Instalacje siłowe wykonane, jako n/t. Układ sieci TN-C-S. Zasilanie budynku z rozdzielni RGB w układzie sieci TN-C.
1.2.10

Podstawowe informacje w zakresie budynku „F” – wyłączony z rewizji

Budynek „F” laboratoryjno-techniczny dla obsługi Biblioteki Narodowej został wybudowany w 1999 roku i rozbudowany w roku 2005.
Konstrukcja budynku w układzie mieszanym poprzeczno-podłużnym na słupach żelbetowych i ścianach, w technologii tradycyjnej.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszone z płyt gipsowo – kartonowych
malowane farbą emulsyjną.
Posadzki: wyłożone płytkami gresowymi.
Stropy: budynek jednokondygnacyjny, stropem jest stropodach z elementów żelbetowych.
Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem miejscowym z łączników
p/t, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż., instalacja gniazd ogólnych 230V, instalacja gniazd
zasileń komputerowych „Data”. Instalacje oświetleniowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach i listwach
instalacyjnych, w pokojach biurowych, jako p/t. Instalacje gniazdowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach
metalowych i kanałach PCV, a w obrębie pokoi biurowych w listwach PCV. Wydzielone tablice modułowe we wnękach
instalacyjnych. Układ sieci TN-S. Instalacje siłowe wykonane, jako n/t. Układ sieci TN-C-S.
Budynek posiada własną stację transformatorową 15/0,4 kV z rozdzielnią główną NN wyposażoną w układ SZR.
Uwaga:
W latach 2012 – 2014 zrealizowano we wszystkich budynkach Biblioteki Narodowej kompleksową wymianę instalacji oświetlenia
podstawowego i awaryjnego. Instalacja ta objęta jest gwarancją. Jakiekolwiek ingerencje wymagają uzyskania zgody gwaranta.

1.2.11

Podstawowe informacje w zakresie istniejących instalacji sieci LAN i telefonicznej

Istniejącą instalację okablowania strukturalnego w budynkach A1 i A6 obsługują dwa węzły dystrybucyjne oznaczonych na planach
LPD-A1, LPD-A6. Istniejące okablowanie strukturalne jest 5 kategorii. Istniejąca instalacja okablowania strukturalnego w większości
wykonana jest jako n/t w listwach LP.
Węzły te posiadają bezpośrednie połączenia światłowodowe ze starą serwerownią usytuowaną na III piętrze budynku „B” w
Zakładzie Technik Informatycznych BN w pomieszczeniu 3080A.
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Dla potrzeb telefonii analogowej istniejące węzły posiadają bezpośrednie połączenie wieloparowe z Centralą Telefoniczną
usytuowaną w pomieszczeniu 0280 w budynku B1.
W budynkach A1 i A6 jest także aktualnie eksploatowanych 13 faksów analogowych, które również muszą funkcjonować po
przebudowie sieci telefonicznej IP.
Istniejąca, wydzielona instalacja gniazd zasileń komputerowych jest wykonana w układzie sieci TNC-S jako n/t. Jest ona
szczątkowa i nie obejmuje wszystkich pomieszczeń. Zabezpieczenia obwodów w szachtach instalacyjnych nie odpowiadają
rzeczywistym obciążeniom i obowiązującym przepisom. Brak jest ochrony przepięciowej.
Istniejąca instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia wykonana jest w układzie sieci TN-C częściowo jako p/t a częściowo jako n/t.
Zabezpieczenia obwodów w szachtach instalacyjnych nie odpowiadają obowiązującym przepisom.
Istniejące WLZ (wewnętrzne linie zasilające) poszczególne szachty instalacyjne są wykonane w układzie sieci TN-C. Materiał użyty
do ich wykonania AL (aluminium). Przekrój WLZ jest nieadekwatny do występujących obciążeń wynikających z instalacji
oświetleniowej i gniazdowej
1.3

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych

Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w niniejszym dokumencie i musi ponadto zawierać
wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są wymagane do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet
jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.
Podane w niniejszym dokumencie ilości elementów przebudowywanych systemów sieci komputerowej LAN, sieci telefonicznej IP,
sieci Wi-Fi w poszczególnych budynkach są danymi szacunkowymi na potrzeby sporządzenia oferty przez przyszłych
Wykonawców. Zestawienia te nie mogą stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, jeżeli z opracowanego projektu
wynikną inne ilości. Oszacowanie zostało wykonane w oparciu o istniejące rozwiązania systemów zrealizowane we wcześniejszych
etapach projektu przebudowy instalacji sieciowych w budynkach Biblioteki Narodowej.
Systemy sieci LAN i IP projektowane dla przebudowywanych instalacji muszą stanowić rozbudowę i przebudowę istniejących
systemów i muszą być kompatybilne systemowo i sprzętowo. Wszystkie funkcjonalności systemów już istniejących muszą zostać
zachowane lub ulec zwiększeniu. Sposób zarządzania systemami nie ulega zmianie. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca
musi zapewnić działanie istniejących systemów przez cały czas trwania budowy oraz pełną docelową integrację systemów
przebudowywanych z istniejącymi. Wykonawca może zaprojektować i wykonać instalacje w dowolnym systemie pod warunkiem
pełnej kompatybilności z systemami i oprogramowaniem już istniejącymi. Wykonawca przejmie gwarancję na istniejące instalacje, z
którymi będzie integrowana część przebudowywana w takim zakresie, w jakim będzie w nie ingerował. Wykonawca może
zrezygnować z integracji obu części systemów, w tym przypadku musi zaprojektować i wykonać jednolite instalacje dla części
przebudowywanej i istniejącej o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż w części istniejącej i wymaganej, tj.
przebudowywanej.
Zamawiający posiada w chwili obecnej czynne instalacje sieci komputerowej LAN i telefonicznej IP (po dokonanej przebudowie w
latach 2013/2014) pracujące na bazie urządzeń i oprogramowania:
o
o
o
o

okablowanie transmisyjne - system okablowania strukturalnego Volition 3M, system Mosaic 45,
urządzenia aktywne sieci - Alcatel-Lucent OS6900-X20-F-EU, OS6850-24X-EU, OS6450-48-EU, OS6450-P48L-EU,
centrala telefoniczna - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Voip System,
urządzenia sieci Wi-Fi - Alcatel-Lucent OAW-4704-0-EU, OAW-AP105,

PFU - REWIZJA NR 1

listopad 2014

Strona 13 z 57

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego " Przebudowa sieci strukturalnej instalacji gniazdowej 230 V w budynkach „A1” i „A6” Biblioteki
Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213"

Nowe elementy instalacji Wykonawca może wykonać w dowolnym systemie pod warunkiem bezusterkowego współdziałania
nowych elementów instalacji z już działającymi instalacjami. Zintegrowanie w jeden system obu elementów wymagać będzie
ingerencji w część instalacji oprogramowanej i wykonanej w w/w technologiach. Aby ingerować w te części instalacji Wykonawca
musi posiadać uprawnienia, narzędzia, certyfikowanych specjalistów i wiedzę pozwalającą na uzupełnienie programów sterujących
o nowe części oraz autoryzację producentów. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nie integrował wykonanych przez siebie
elementów systemu z elementami instalacji już działających u Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi wymienić na
nowe urządzenia działające obecnie u Zamawiającego (tj. urządzenia sterujące, sterowniki, instalację sterującą, oprogramowanie i
odpowiednie elementy), tak aby oba elementy systemu stanowiły jedną całość.
Uwaga:
W roku 2013 wykonano kompleksową przebudowę sieci LAN, nową sieć IP oraz nowe instalacje gniazdowe w budynkach B i B1.
Okablowanie transmisyjne kategoria 6 UTP w budynku B i B1 - system okablowania strukturalnego Volition 3M, system Mosaic 45, ,
okablowanie transmisyjne w budynku C - system okablowania strukturalnego Shrack.
W latach 2014/ 2015 wykonano kompleksową przebudowę sieci LAN, nową sieć IP oraz nowe instalacje gniazdowe w budynku C.
Całość wykonanych prac objęta jest gwarancją. Jakakolwiek ingerencja w te elementy wymaga pisemnej zgody gwaranta.
1.3.1
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Dokumentacja projektowa
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne i standardy techniczne zawarte w Programie
Funkcjonalno - Użytkowym. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, w tym w szczególności uzgodnienia rzeczoznawców
p. poż., sanitarno-higienicznych, bhp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość opracowanej dokumentacji projektowej, jej zgodność z założeniami niniejszego
Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz przepisami techniczno – budowlanymi.
Dokumentację projektową należy opracować w części opisowej w formacie MS World, w części rysunkowej w formacie
DWG/DWX oraz wszelkie dokumenty w formacie PDF.
Wykonawca dostarczy opracowaną dokumentację projektową do Zamawiającego w 3-ech egzemplarzach w formie
papierowej, trwale oprawione. Ponadto należy dostarczyć wersję elektroniczną w w/w formatach na nośnikach CD.
W dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyszczególnić wszystkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne
aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele.
Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez uprawnionych projektantów a poświadczenia ich kompetencji
dołączone do dokumentacji projektowej.
Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu projektów określają wymagania dla poszczególnych systemów
przedstawione w niniejszym PFU.
Wszystkie projekty muszą być opracowywane w porozumieniu z Zamawiającym i przez niego zatwierdzone. Zamawiający
zatwierdza każdy z projektów i dopuszcza go do realizacji.
Wykonawca gwarantuje bez dodatkowego wynagrodzenia pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów
dokumentacji projektowej. Nadzór autorski będzie sprawowany w całym okresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych,
do ich zakończenia i odbioru. Osoby pełniące nadzór autorski przystąpią do czynności nadzoru nie później niż w ciągu 24
godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej, w tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach, w
zależności od potrzeb, oraz wszelkich prac, dokumentów i innych elementów wytworzonych w toku realizacji przedmiotu
zamówienia w jakiejkolwiek postaci.
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1.3.2

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktów Dystrybucyjnych

Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych przez Zamawiającego na potrzeby Punktów Dystrybucyjnych musi zostać wykonana
kompleksowo we wszystkich branżach z zachowaniem wymogów określonych w dalszej części PFU.
Zamawiający zamierza docelowo przeznaczyć na potrzeby Punktów Dystrybucyjnych następujące pomieszczenia:
o pomieszczenie nr 045 budynek A1 poziom P1 – Punkt Dystrybucyjny BPD-7,
o pomieszczenie nr 014 budynek A2 poziom P1 – Punkt Dystrybucyjny BPD-8,
o pomieszczenie nr 1140C budynek A5 piętro 1 – Punkt Dystrybucyjny BPD-9,
o pomieszczenie nr 1070A budynek C poziom +1 – Punkt Dystrybucyjny BPD-C (wykonany w ramach odrębnego projektu),
o pomieszczenie nr 313C budynek F - Punkt Dystrybucyjny BPD-F,
o pomieszczenie nr 065B budynek A6 – przeznaczone na montaż UPS 40kW dla Zakładu Reprografii i Digitalizacji.
W pomieszczeniach tych zostaną również zainstalowane urządzenia systemów bezpieczeństwa technicznego: SKD, SSWiN,
CCTV, SSP (według oddzielnych opracowań) – nie wchodzą w zakres niniejszego PFU.
Plan tych pomieszczeń wraz z ustanowionym przez Zamawiającego ostatecznym podziałem architektonicznym został pokazany na
rysunkach zawartych w części graficznej niniejszego PFU.
1.3.2.1

Roboty adaptacyjne budowlane

W ramach branży architektoniczno – budowlanej należy zaprojektować i wykonać:

-

demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
rozebranie istniejących ścianek działowych,
likwidacja instalacji zimnej wody i umywalki wraz odpływem,
poszerzenie otworów pod drzwi,
montaż nowych drzwi 100 x 200 EI 60 antywłamaniowe szt. 4, i 100 x 200 EI 30 szt. 1,
rozebranie istniejącej posadzki z PCV,
wykonanie wylewki z masy samopoziomującej,
wykonanie nowych posadzek antyelektrostatycznych,
montaż żaluzji antywłamaniowych sterowanych elektrycznie na wszystkich otworach okiennych,
wygłuszenie pomieszczenia; 45 dB,
prace malarskie i tynkarskie,
uszczelnienie otworów w ścianach i stropach pod przepusty kablowe materiałem o klasie odporności ogniowej EI60
(wymagane jest zastosowanie przepustów systemowych) w pomieszczeniu nr 014, 1140C, 313C.
uszczelnienie otworów w ścianach i stropach pod przepusty kablowe materiałem o klasie odporności ogniowej EI120
(wymagane jest zastosowanie przepustów systemowych) w pomieszczeniu nr 045, 1070A, 065B.
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Tabela nr 3: Wstępne (orientacyjne) zestawienie robót budowlanych wynikających z adaptacji pomieszczeń na punkty
dystrybucyjne.
Punkt dystrybucyjny
l.p.

Nazwa, rodzaj robót

1

2

J.m.

BPD – 7

BPD – 8

BPD – 9

BPD – F

(045)

(014)

(1140C)

(313C)

3

4

5

6

7

1

Demontaż istniejącej
stolarki drzwiowej.

szt.

1

1

1

1

2

Rozebranie ścianek
działowych.

m2

-

10,83

-

3,51

3

Likwidacja instalacji
zimnej wody i umywalki
wraz odpływem

klp.

-

-

-

1

3

Poszerzenie istniejących
otworów drzwi owych.

kpl.

1

1

1

1

kpl.

1

1

1

1

m2

7,56

8,94

-

-

6

Montaż nowych drzwi
200x100 EI30
antywłamaniowych,
dźwiękochłonnych z
samozamykaczem.

kpl.

-

-

-

1

7

Rozebranie istniejących
posadzek z PCV

m2

12,32

23,17

18,62

9,8

8

Wylewki z masy
samopoziomującej pod
posadzkę
antyelektrostatyczną.

m2

12,32

23,17

18,62

9,8

9

Wykonanie posadzki
antyelektrostatycznej.

m2

12,32

23,17

18,62

9,8

Montaż żaluzji
antywłamaniowych
10
sterowanych elektrycznie
na otworach okiennych.

kpl.

-

2

3

1

Wygłuszanie ścian lub
stropów pomieszczenia
11 dla zapewnienia
tłumienia dźwięku o 45
dB.

m2

-

-

11,34

-

4

5

Montaż nowych drzwi
200x100 EI60
antywłamaniowych,
dźwiękochłonnych z
samozamykaczem .
Wykonanie ścianek
działowych z płyt gkf o
klasie odporności
ogniowej EI60
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Punkt dystrybucyjny
l.p.

Nazwa, rodzaj robót

J.m.

BPD – 7

BPD – 8

BPD – 9

BPD – F

(045)

(014)

(1140C)

(313C)

3

4

5

6

7

m2

48,37

55,44

38,83

34,07

Malowanie farbą
13 emulsyjną akrylową (x2)
ścian i sufitów.

m2

48,37

55,44

67,21

43,87

Przepusty systemowe
14 przez ściany wraz z
uszczelnieniem EI60.

szt.

-

3

3

2

Przepusty systemowe
15 przez stropy wraz z
uszczelnieniem EI60.

szt.

-

2

2

2

Przepusty systemowe
16 przez ściany wraz z
uszczelnieniem EI120.

szt.

2

-

-

-

Przepusty systemowe
17 przez stropy wraz z
uszczelnieniem EI120.

szt.

2

-

-

-

1

2
Wykonanie wyprawy
12 tynkarskiej z masy
szpachlowej.

1)
2)

BPD - E;
BPD – D
8

Uwagi
10

Uwaga: Punkt dystrybucyjny „BPD–D” to szafka informatyczna wisząca, którą należy umiejscowić we wskazanym
miejscu przez Zamawiającego.
Pomimo, że niniejsza rewizja nr 1 przewiduje jedynie przebudowę sieci i instalacji w budynkach A1 i A6, to
Zamawiający w ramach tego zadania planuje wykonać prace adaptacyjne we wszystkich pomieszczeniach
punktów dystrybucyjnych.

Prace budowlane do wykonania w ramach adaptacji pomieszczenia 065B na potrzeby montażu UPS 40kW (rys. nr 14):
−

demontaż cokolika z lastriko,

−

wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę antyelektrostatyczną,

−

ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej z jej podłączeniem do uziomów,

−

wymiana istniejących drzwi na drzwi 90x200 EI60 antywłamaniowe, wytłumione,

−

naprawy tynkarskie i malowanie ścian i sufitów,

−

wykonanie 2 przewiertów przez ścianę ø100 wraz z obsadzeniem przepustów systemowych EI120,

−

wykucie bruzdy w posadzce pod rurociąg skroplin ø25 i jej zabetonowanie,

−

zaślepienie otworu (zabetonowanie) istniejącej studzienki podłogowej odpływowej.

1.3.2.2

Klimatyzacja miejscowa pomieszczeń Punktów Dystrybucyjnych

Dla zapewnienia właściwej pracy urządzeń aktywnych w szafach dystrybucyjnych umiejscowionych w wydzielonych dla tego celu
pomieszczeniach Punktów Dystrybucyjnych w budynkach „A” – pokazanych na planach należy zaprojektować i wykonać miejscową
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klimatyzację tych pomieszczeń. Dla właściwego doboru urządzeń należy sporządzić bilans cieplny dla poszczególnych
pomieszczeń uwzględniający moce urządzeń aktywnych i UPS.
1.

2.

3.

4.

Pomieszczenie 1140C (BPD – 9) należy objąć klimatyzacją miejscową w zakresie komfortu termicznego.
−

Wymagana stała temperatura: +22 °C ± 2 °C (przez cały rok).

−

Wymagana ilość świeżego powietrza: 0,5 wymiany na godzinę.

−

Klimatyzację dobrać w oparciu o układy freonowe z lokalizacją jednostki zewnętrznej na patio.

−

Przewidywane stałe uzyski ciepła dla tego pomieszczenia: 5,5 kW.

−

Wymagane moce chłodnic układu: 7,5 kW.

−

Moc chłodnicza jednostek wewnętrznych ma automatycznie dopasowywać się do aktualnego obciążenia cieplnego w
pomieszczeniu (układ nadążny). Wskazane jest aby praca jednostek wykorzystywała tzw. Free Cooling.

−

Sterowanie systemem zdalnie za pomocą pilota. Wymagany pomiar i odczyt temperatury w pomieszczeniu.

Pomieszczenie 045 (BPD – 7) należy objąć klimatyzacją miejscową w zakresie komfortu termicznego.
−

Wymagana stała temperatura: +22 °C ± 2 °C (przez cały rok).

−

Wymagana ilość świeżego powietrza: 0,5 wymiany na godzinę.

−

Klimatyzację dobrać w oparciu o układy freonowe z lokalizacją jednostki zewnętrznej na patio.

−

Przewidywane stałe uzyski ciepła dla tego pomieszczenia: 5,5 kW.

−

Wymagane moce chłodnic układu: 7,5 kW.

−

Moc chłodnicza jednostek wewnętrznych ma automatycznie dopasowywać się do aktualnego obciążenia cieplnego w
pomieszczeniu (układ nadążny). Wskazane jest aby praca jednostek wykorzystywała tzw. Free Cooling

−

Sterowanie systemem zdalnie za pomocą pilota. Wymagany pomiar i odczyt temperatury w pomieszczeniu.

Pomieszczenie 014 ( BPD – 8) należy objąć klimatyzacją miejscową w zakresie komfortu termicznego.
−

Wymagana stała temperatura: +22 °C ± 2 °C (przez cały rok).

−

Wymagana ilość świeżego powietrza: 0,5 wymiany na godzinę.

−

Klimatyzację dobrać w oparciu o układy freonowe z lokalizacją jednostki zewnętrznej na patio.

−

Przewidywane stałe uzyski ciepła dla tego pomieszczenia: 5,5 kW.

−

Wymagane moce chłodnic układu: 7,5 kW.

−

Moc chłodnicza jednostek wewnętrznych ma automatycznie dopasowywać się do aktualnego obciążenia cieplnego w
pomieszczeniu (układ nadążny). Wskazane jest aby praca jednostek wykorzystywała tzw. Free Cooling

−

Sterowanie systemem zdalnie za pomocą pilota. Wymagany pomiar i odczyt temperatury w pomieszczeniu.

Pomieszczenie 313C (BPD –F) należy objąć klimatyzacją miejscową w zakresie komfortu termicznego.
−

Wymagana stała temperatura: +22 °C ± 2 °C (przez cały rok).

−

Wymagana ilość świeżego powietrza: 0,5 wymiany na godzinę.

−

Klimatyzację dobrać w oparciu o układy freonowe z lokalizacją jednostki zewnętrznej na patio.

−

Przewidywane stałe uzyski ciepła dla tego pomieszczenia: 5,5 kW.

−

Wymagane moce chłodnic układu: 7,5 kW.

−

Moc chłodnicza jednostek wewnętrznych ma automatycznie dopasowywać się do aktualnego obciążenia cieplnego w
pomieszczeniu (układ nadążny). Wskazane jest aby praca jednostek wykorzystywała tzw. Free Cooling

−

Sterowanie systemem zdalnie za pomocą pilota. Wymagany pomiar i odczyt temperatury w pomieszczeniu.
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Układ klimatyzacji musi niezawodnie funkcjonować niezależnie od temperatur zewnętrznych. Wymagany zakres pracy: -25 °C do
+40 °C.
Klimatyzatory muszą mieć możliwość rozbudowania o moduł raportujący stan pracy urządzenia m.in. awaria, temperatura w
pomieszczeniu.
Pomieszczenia punktów dystrybucyjnych wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania – grzejnik, który należy zakręcić lub
zdjąć, w celu wyeliminowania dodatkowego uzysku ciepła.

Prace sanitarne do wykonania w ramach adaptacji pomieszczenia 065B na potrzeby montażu UPS 40kW:

1.3.2.3

−

dobór, dostawa, montaż, uruchomienie układu klimatyzacji miejscowej o mocy chłodniczej 5kW,

−

dobór wentylatora dachowego wyciągowego zapewniającego co najmniej 0,5 wymiany/h powietrza w pomieszczeniu
065B. Praca ciągła.

−

przebudowa istniejącego kanału wentylacyjnego wyciągowego wraz z wymianą osprzętu (kratki wentylacyjne,
przepustnicy itp.),

−

wykonanie nowego kanału wentylacyjnego nawiewnego zakończonego kratką wentylacyjną o przebiegu pokazanym
na rzucie pom.065B (rys. nr 15). Kanał ten winien zapewnić grawitacyjny napływ powietrza w ilości wytwarzającej do
0,5 wymiany/h.

−

zamurowanie zbędnych otworów w istniejącym kanale wentylacyjnym grawitacyjnym,

−

wykonanie rurociągów chłodu pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną,

−

wykonanie rurociągu PCV odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej.
Instalacje elektryczne Punktów Dystrybucyjnych

W ramach prac adaptacyjnych należy zaprojektować i wykonać;
a. Nową instalację oświetleniową w pomieszczeniach punktów dystrybucyjnych, energooszczędną. Wymagane maksymalne
natężenie oświetlenia - 500 Lx na poziomie blatów roboczych. Barwa światła – 840. Współczynnik równomierności: 2.
Oświetlenie musi posiadać możliwość płynnej regulacji natężenia w zakresie od 30 ÷ 100% natężenia maksymalnego
(zmiana nastaw za pomocą pilota). Wymagane jest także, aby 40% opraw było wyposażonych w inwertery podtrzymania
napięcia t = 1,5h przy 80% strumienia.
b. Nową instalację oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach punktów dystrybucyjnych – ewakuacja osób.
c. Każde z pomieszczeń winno posiadać wydzieloną tablicę zasilającą. Układ sieci TN-S. Zasilanie 3 fazowe z danej
rozdzielni budynkowej. Moc zainstalowana – 15 kW (wraz z przyszłymi systemami bezpieczeństwa). Ilość obwodów
odbiorczych jedno fazowych 230V 16A – 15 kpl (ochrona za pomocą wyłączników różnicowo – prądowych P – 312 C 16
– 30 A). Obudowa IP – 40. Wymagana ochrona przepięciowa. Do zasilania każdej z tablic zastosować przewody EI-60
bezhalonowe.
d. Każde z pomieszczeń BDF musi posiadać wydzieloną instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień. Dopuszczalna
oporność uziemienia 2a. Do instalacji tej przyłączyć uziemienie posadzki antyelektrostatycznej.
e. Każde z pomieszczeń BDF musi być wyposażone w trasy kablowe w przestrzeni międzystropowej – koryta X – 111 – 100
gł. 50 mm ocynkowane wzdłuż każdej ze ścian z odejściami do rozdzielni elektrycznej, szaf krosowych, itp.
f. Instalację zasilania klimatyzacji należy zaprojektować z zaprojektowanych tablic w pomieszczeniach BDF..
g. Instalację oświetleniową przyłączyć do istniejących obwodów oświetleniowych w danym budynku.
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Prace elektryczne do wykonania w ramach adaptacji pomieszczenia 065B na potrzeby montażu UPS 40kW (rys.nr 14):
−

instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień z GSU,

−

instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji,

−

instalacja gniazd 230V ogólnego przeznaczenia 2xL+N+PE/16A,

−

instalacja oświetlenia awaryjnego,

−

instalacja zasilania UPS 40kVA z torem By-Passu zewnętrznego,

−

tablicę odbioru mocy z UPS.

1.3.3

Demontaże istniejących instalacji logicznych i elektrycznych

W ramach przebudowy instalacji elektrycznych i logicznych Zamawiający wymaga przeprowadzenia demontażu istniejących
instalacji i ich infrastruktury. Demontaże istniejących przebudowywanych instalacji logicznych i elektrycznych można wykonać
sukcesywnie w miarę instalacji i uruchomienia nowych instalacji. Nie dopuszcza się wyłączenia z pracy jakiegokolwiek fragmentu
działających instalacji przed uruchomieniem nowej instalacji.
Przy demontażu istniejących tras kablowych należy zwrócić uwagę na ewentualne istniejące przepusty kablowe zabezpieczone
ogniowo. Jeśli jakieś kable nie będą demontowane a przepust zostanie naruszony należy odtworzyć zabezpieczenie ogniowe. Po
demontażu wszystkich kabli w danym przepuście w ścianie oddzielenia ppoż. należy wykonać odtworzenie ściany .

1.3.4
1.3.4.1

Przebudowa instalacji okablowania strukturalnego zintegrowanej sieci LAN + IP + WLAN kat. 6
Instalacja okablowania strukturalnego gniazd końcowych RJ – 45 kat.6

System okablowania strukturalnego należy wykonać w oparciu o technologię okablowania miedzianego nieekranowanego kablem
U/UTP 4x2x0,51 mm kategorii 6, w powłoce LSZH (pasmo przesyłania min. 450 MHz).
Zamawiający przewiduje, zgodnie z aktualnym wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń oraz wytycznymi ich użytkowników a
także uzgodnieniami z Zakładem Technologii Informatycznych BN wykonanie instalacji okablowania i montaż gniazd końcowych w
ilościach zawartych w tabeli.
Tabela nr 4: Zestawienie gniazd RJ45 i gniazd zasilających 230V

budynek

pomieszczenie

A1

040A

A1

040

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

048E
055
056
059A
059
062
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ZAKŁAD CZYTELŃ
ZAKŁAD GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA
ZBIORÓW
pomieszczenie techniczne
korytarz 044 - 051
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
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gn.
RJ45
sieć
LAN
2

gn.
RJ45
sieć IP
TEL
1

gn.
RJ45
sieć
WLAN
1

4

2

2
0
2
2
2
2
2

1
0
1
1
1
1
1

gn.
2x230V
data

gn.
2x230V
ogólne

2

4

2

4

12

0
1
0
0
0
0
0

2
0
2
2
2
2
2

4
6
2
2
2
2
2
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A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

062A
063

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1020
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

42
42
55
56
57
58
59
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1037
1038
1039
1040
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pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
korytarz 053 - 0274
CZYTELNIA CZASOPISM (lada)
CZYTELNIA CZASOPISM (sala)
korytarz przy CZYTELNI CZASOPISM
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
korytarz
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
MAGAZYN
pokój biurowy
MAGAZYN
pokój biurowy
korytarz 1031
korytarz 1031 - 1033
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
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2
0
0
6
24
6
4
4
2
2
4
2
2
6
2
2
6
2
6
2
4
2
0
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
4
4
4
4

1
0
0
3
6
0
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
3
1
2
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
2
2

0
0
2
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

2
0
0
6
24
6
4
4
2
2
4
2
2
6
2
2
6
2
6
2
4
2
0
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
4
4
4
4

2
1
6
6
100
8
4
4
2
2
4
2
2
6
2
2
6
2
6
2
4
2
5
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
4
4
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A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

1041
1044
1046
1047
1048
1049
1051
1051A
1052

A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6

064A
066
068
067/069
070

pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
korytarz 1267A
RAZEM

074
075
076
078
080A
080D
080C
083
086A
086B
086C
086
087
089
089A
090
091
092
093
093A
093B
095
096
098A
098
099
0100A
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MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN GOSPODARCZY
MAGAZYN
MAGAZYN
korytarz 077 - 064
MAGAZYN ZASOBU WYMIENNEGO
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
POSTERUNEK OCHRONY
korytarz 0109 - 079
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
SKANER
korytarz 089 - 079
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
korytarz 092 - 0105
MAGAZYN
pokój biurowy
pokój biurowy
MAGAZYN
pokój biurowy
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4
6
4
4
6
4
4
2
6
0
204

2
3
2
2
3
2
2
1
3
0
93

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
17

4
6
4
4
6
4
4
2
6
0
204

4
6
4
4
6
4
4
2
6
5
323

2
2
2
2
2
0
4
0
2
2
2
4
4
0
2
2
2
2
4
0
0
4
4
4
0
2
2
2
2
2
0
2
2
8
2
2

1
1
1
1
1
0
2
0
1
1
1
2
2
0
1
1
1
1
2
0
0
2
2
2
0
1
1
1
1
1
0
1
1
4
1
1

0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
0
4
0
2
2
2
4
4
0
2
2
2
2
6
0
0
4
4
4
0
2
2
2
2
2
0
2
2
8
2
2

2
2
7
3
2
4
13
1
3
2
2
4
4
3
2
2
2
2
5
5
1
4
4
10
2
3
2
2
2
2
6
3
2
8
3
2
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A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6

0102
0105
0106
0107
75
76/77
78/81
82
85
83/45

MAGAZYN
MAGAZYN
pokój biurowy
pokój biurowy
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
CZYTELNIA HUMANISTYCZNA
korytarz pomiędzy 84 i 74
87/88
MAGAZYN
99
pokój biurowy
99
boksy
100/95/91 MAGAZYN NEGATYWÓW
101/102 pokój biurowy
korytarz 89 - 103
103
pokój biurowy
104
MAGAZYN
korytarz
105
MAGAZYN
106
pokój biurowy
107
pokój biurowy
korytarz 106 - 118
109
MAGAZYN
112B
pokój biurowy
111
MAGAZYN
112
pokój biurowy
112A
pokój biurowy
115
MAGAZYN
117
pokój biurowy
119
MAGAZYN
121
pokój biurowy
121A
pokój biurowy
korytarz pomiędzy 121 i 86
122
pokój biurowy
1056
pokój biurowy
1057
pokój biurowy
1060
pokój biurowy
1061
pokój biurowy
1063
pokój biurowy
1065
pokój biurowy
1066
pokój biurowy
1067/1068 pokój biurowy
korytarz 1070 - 1056
korytarz 1059 - 1068
1074
pokój biurowy
1075
pokój biurowy
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2
2
8
4
2
2
2
2
0
6
0
4
8
12
4
8
0
4
8
2
2
4
8
0
2
4
2
4
4
2
8
2
4
8
0
4
8
8
4
4
4
4
4
8
0
0
4
4
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1
1
4
2
1
1
1
1
0
3
0
2
4
6
2
4
0
2
4
1
1
2
4
0
1
2
1
2
2
1
4
1
2
4
0
2
4
4
2
2
2
2
2
4
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

2
2
8
4
2
2
2
2
0
6
0
4
8
12
4
8
0
4
8
2
2
4
8
0
2
4
2
4
4
2
8
2
4
8
0
4
8
8
4
4
4
4
4
8
0
0
4
4

3
3
8
4
2
2
2
2
1
104
4
16
20
20
4
8
4
4
10
2
3
4
8
4
3
4
3
4
4
3
8
3
4
8
0
4
8
8
4
4
4
4
4
8
7
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A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6

1077
1078
1079
1080
1082
1083

A1
A6

-----

pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
pokój biurowy
korytarz 1070 - 1083
RAZEM

----RAZEM

4
4
4
4
4
4
0
292

2
2
2
2
2
2
0
146

0
0
0
0
0
0
2
22

4
4
4
4
4
4
0
294

4
4
4
4
4
4
7
508

204
292
496

93
146
239

17
22
39

204
294
498

323
508
831

Gniazdo „DATA” – podwójne 2 x (L+PE+PN) 16A – czerwone z blokadą mechaniczną.
Gniazdo „ogólne” – podwójne 2 x (L+PE+PN) 16A – białe.
Podane w niniejszym dokumencie ilości elementów przebudowywanych systemów sieci komputerowej LAN, sieci telefonicznej IP,
sieci Wi-Fi w poszczególnych budynkach są danymi szacunkowymi na potrzeby sporządzenia oferty przez przyszłych
Wykonawców. Zestawienia te nie mogą stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, jeżeli z opracowanego projektu
wynikną inne ilości. Oszacowanie zostało wykonane w oparciu o istniejące rozwiązania systemów zrealizowane we wcześniejszych
etapach projektu przebudowy instalacji sieciowych w budynkach Biblioteki Narodowej.
Przebudowywana sieć LAN będzie składać się z minimum 248 punktów przyłączeniowych (K) składających się z podwójnych
gniazd RJ45 zapewniających prędkość transmisji 1Gbps pomiędzy punktem przyłączeniowym a przełącznikiem sieci LAN w
lokalnym punkcie dystrybucyjnym.
Przebudowywana sieć teletechniczna będzie składać się z 239 punktów przyłączeniowych (T) składających się z pojedynczych
gniazd RJ45 zapewniających prędkość transmisji 100Mbps PoE pomiędzy punktem przyłączeniowym a przełącznikiem sieci
teletechnicznej IP w lokalnym punkcie dystrybucyjnym.
Przebudowywana sieć WLAN będzie składać się z 39 punktów przyłączeniowych (W) składających się z pojedynczych gniazd RJ45
zapewniających prędkość transmisji 1Gbps PoE pomiędzy punktem przyłączeniowym a przełącznikiem sieci WLAN w lokalnym
punkcie dystrybucyjnym.
Przebudowywana instalacja zasileń komputerowych "DATA" będzie składać się z minimum 498 podwójnych gniazd wtykowych
230V z uziemieniem i blokadą mechaniczną – 2x (L+N+PE)16A – czerwone.
Przebudowywana instalacja zasileń komputerowych "ogólnych" będzie składać się z minimum 831 podwójnych gniazd wtykowych
230V z uziemieniem – 2x (L+N+PE)16A – białe.
Uwaga:
Do celów ofertowych / kalkulacji cenowej należy uwzględnić możliwość instalacji większej o 100 szt. ilości gniazd RJ–45 kat. 6
wynikających z aktualizacji potrzeb Zamawiającego.
Punkty przyłączeniowe należy wykonać w oparciu o płyty czołowe w standardzie Mosaic 45 pod moduły RJ45 montowane w
puszkach natynkowych systemu Legrand Mosaic 45.
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Linie okablowania strukturalnego sieci LAN, IP i WLAN wprowadzić do szaf dystrybucyjnych w lokalnych punktach dystrybucyjnych i
zaterminować na patch panelach RJ-45 kat. 6 1U 24 porty z zachowaniem separacji fizycznej obszarów sieci LAN i sieci IP
zarówno w okablowaniu jaki i na urządzeniach aktywnych.”
Bezwzględnie należy zachować wymaganie maksymalnej długości linii okablowania strukturalnego 90 m, zgodnie z normami.
W celu zachowania jednolitego systemu oznaczeń w obrębie budynku każdy panel krosowy i punkt logiczny należy opisać zgodnie
ze schematem uzgodnionym z Koordynatorem Zakładu Technologii Informatycznych na etapie realizacji inwestycji.
Po zakończeniu instalacji torów kablowych należy wykonać badania i pomiary parametrów dynamicznych kanału transmisyjnego
(Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007. Wyniki pomiarów
dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
1.3.4.2

Punkty dystrybucyjne

Okablowanie strukturalne będzie obsługiwane w sześciu lokalnych punktach dystrybucyjnych:

-

Punkt Dystrybucyjny BPD-7 - pomieszczenie nr 045, budynek A1, poziom P1,
Punkt Dystrybucyjny BPD-8 - pomieszczenie nr 014, budynek A2, poziom P1,
Punkt Dystrybucyjny BPD-9 - pomieszczenie nr 1140C, budynek A5, piętro 1,
Punkt Dystrybucyjny BPD-C - pomieszczenie nr 1070A, budynek C poziom +1 (wykonany w ramach odrębnego projektu),
Punkt Dystrybucyjny BPD-D - korytarz, budynek D,
Punkt Dystrybucyjny BPD-F - pomieszczenie 313C, budynek F.

Punkty dystrybucyjne BPD-7, BPD-8, BPD-9 należy wyposażyć w szafy dystrybucyjne o rozmiarach 80 cm (szerokość) x 80 cm
(głębokość) x 42U (wysokość) w ilości 3 kompletów w każdym punkcie dystrybucyjnym.
Punkt dystrybucyjny BPD-F wyposażyć w szafy dystrybucyjne o rozmiarach 80 cm (szerokość) x 80 cm (głębokość) x 42U
(wysokość) w ilości 2 kompletów.
Punkt dystrybucyjny BPD-D będzie stanowić szafka wisząca dwudzielna min. 6U zlokalizowana w korytarzu pod sufitem.
Szafy dystrybucyjne w punktach BPD – C oraz BPD – 7 wyposażyć w konieczną ilość paneli krosowych do zaterminowania
wszystkich kabli okablowania sieci LAN, IP, WLAN dla budynków A1 i A6. Projektowane szafy należy wyposażyć w listwy zasilające
z 10 gniazdami 16A/230V z bolcem uziemiającym. W każdej szafie stojącej należy zainstalować po dwie listwy pionowe zasilane z
oddzielnych obwodów. Każda listwa winna posiadać wydzielone zabezpieczenie. Należy także uwzględnić panele wentylacyjne
cztero-wentylatorowe z termostatem (z wyjątkiem szafki BPD-D). Metalowe elementy szaf należy połączyć z ramą konstrukcyjną
szafy linką miedzianą. Szafę należy połączyć z Miejscową Szyną Uziemiającą miedzianym przewodem giętkim LgY o przekroju 16
mm2 w kolorze żółto-zielonym.
Szafy w ramach jednego węzła, muszą być skręcone ze sobą oraz pozbawione ścianek bocznych w miejscach skręcenia.

Uwaga: Szafy dystrybucyjne w punktach BPD – 8; BPD – 9; BPD – D; BPD – F w ramach niniejszej rewizji nie należy obecnie
wyposażać w/w elementy.
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1.3.4.3

Połączenia światłowodowe.

Pomiędzy pomieszczeniami lokalnych punktów dystrybucyjnych sieci a Głównym Punktem Dystrybucyjnym BPD-3 w pomieszczeniu
267 w budynku B należy ułożyć kable światłowodowe wielomodowe 24-włóknowe 50 µm / 125 µm klasy OM3 w powłoce LSZH
zapewniające prędkość transmisji 10Gbps sieci LAN i WLAN. Kable światłowodowe zakończyć na przełącznicach światłowodowych
19" z 24 złączami LC-duplex. Kable należy układać na uprzednio zaprojektowanych i przygotowanych trasach kablowych. Przejście
między strefami pożarowymi należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej EI60.
Pomiędzy pomieszczeniami lokalnych punktów dystrybucyjnych sieci a Centralą Telefoniczną IP w pomieszczeniu 0280 w budynku
B1 należy ułożyć kable światłowodowe wielomodowe 24-włóknowe 50 µm / 125 µm klasy OM3 w powłoce LSZH zapewniające
prędkość transmisji 10Gbps sieci IP telefonicznej. Kable światłowodowe zakończyć na przełącznicach światłowodowych 19" z 24
złączami LC-duplex.
Pomiędzy pomieszczeniami poszczególnych punktów dystrybucyjnych tzn. między węzłem BPD-7 (pomieszczenie nr 045) a
węzłem BPD-C (pomieszczenie nr 1070A) należy ułożyć kable światłowodowe wielomodowe minimum 12-włóknowe 50 µm /125 µm
klasy OM3 w powłoce LSZH zapewniające prędkość transmisji 10Gbps i zakończyć je na przełącznicach światłowodowych 19”z
dwunastoma złączami LC-duplex.”
1.3.4.4

Połączenia wieloparowe

Pomiędzy pomieszczeniami lokalnych punktów dystrybucyjnych sieci BPD-7, BPD-C a Centralą Telefoniczną IP w pomieszczeniu
0280 w budynku B1 należy ułożyć kable miedziane YTKSY 50x2x0,5. Kable te zakończyć w pomieszczeniu centrali na łączówkach,
natomiast w szafach dystrybucyjnych na panelu telefonicznym 50 x RJ45 (dopuszcza się stosowanie patch paneli 48 x RJ45 kat. 6
1U. Połączenia wieloparowe umożliwią użytkowanie faksów i telefonów analogowych w sieci IP. Kable należy układać na uprzednio
zaprojektowanych i przygotowanych trasach kablowych. Przejście między strefami pożarowymi należy uszczelnić w klasie
odporności ogniowej EI60.
1.3.4.5

Kable połączeniowe i krosowe

Wykorzystane w szafach dystrybucyjnych i punktach przyłączeniowych kable krosowe miedziane mają być zgodne ze specyfikacją
dla kategorii 6. Wykorzystane w punktach dystrybucyjnych kable krosowe światłowodowe LC/LC mają być zgodne ze specyfikacją
dla klasy OM3. Należy dostarczyć kable krosowe w ilościach wystarczających do pełnego skrosowania wszystkich elementów i
urządzeń w szafach dystrybucyjnych oraz punktach przyłączeniowych na obiekcie. Wszystkie kable przyłączeniowe i krosowe mają
być wykonane fabrycznie i przetestowane przez producenta systemu okablowania.
Wymagana jest kolorystyka kabli: dla LAN – zielone, IP –niebieskie.

1.3.4.6

Trasy kablowe

Instalację zasilania elektrycznego gniazd końcowych należy układać wewnątrz poszczególnych pomieszczeń łącznie z
okablowaniem LAN i IP w tych samych listwach instalacyjnych. Listwy wyposażone w przegrody separujące.
Okablowanie należy prowadzić w listwach, rurach ochronnych PCV, korytach z maksymalnym wykorzystaniem już istniejących tras
elektrycznych i okablowania strukturalnego w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym zgodnie z zasadami obowiązującymi w
budynkach. Wszelkie kwestie w tym zakresie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w trakcie wykonywania prac projektowych.
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Wszystkie zastosowane kanały, rury instalacyjne i koryta muszą być wykonane z PCW samogasnącego, nierozprzestrzeniającego
płomienia.
Po wykonaniu instalacji, wszystkie przejścia przez ściany stanowiące oddzielenia pożarowe należy uszczelnić zgodnie z
wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatą techniczną dla
zastosowanych materiałów.
Plany zawierające lokalizacje gniazd instalacji okablowania strukturalnego przedstawiają rysunki 1 - 15.
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy określić dokładny przebieg instalacji wraz z ilością akcesoriów
montażowych. Załączone plany mają na celu umożliwienie Wykonawcy należytego oszacowania ilości materiałów dla wykonania
planowanego przedsięwzięcia w zakresie przebudowy instalacji lecz nie mogą stanowić rysunków wymaganych w projekcie
wykonawczym.
Podane rozmieszczenie elementów systemu jest aktualne na dzień sporządzenia dokumentu i może ulec zmianie w wyniku
aktualizacji potrzeb Inwestora. Dokładne miejsce instalacji elementów systemu w pomieszczeniach należy ustalić z Zakładem
Technologii Informatycznych i Inspektorem Nadzoru podczas wykonywania dokumentacji projektowej, zgodnie z aktualną na ten
dzień aranżacją wnętrz.
1.3.5

Urządzenia aktywne w szafach dystrybucyjnych

W ramach realizacji zadania należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować niezależne przełączniki Ethernet dla sieci LAN, WLAN
i sieci IP. Urządzenia aktywne, takie jak przełączniki i kontrolery punktów dostępowych oraz UPS-y, muszą być dostarczone z
odpowiednim oprogramowaniem i wszelkimi licencjami wymaganymi przez producenta do spełnienia wymagań PFU.
1.3.5.1

Przebudowa sieci komputerowej LAN

W ramach realizacji zadania należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować niezależne przełączniki Ethernet dla sieci LAN w pełni
zgodne funkcjonalnie z aktualnie eksploatowanymi urządzeniami w sieci LAN. Urządzenia muszą mieć możliwość połączenia w
stos z urządzeniami zainstalowanymi obecnie w Bibliotece Narodowej w układzie pierścienia (pierwszy przełącznik z drugim, drugi z
trzecim itd. oraz ostatni z pierwszym) w obrębie jednego punktu dystrybucyjnego, tak aby awaria jednego z urządzeń nie
powodowała przerwy i uniemożliwiła komunikacji pomiędzy urządzeniami w stosie. Przykładowy sposób połączenia przełączników
przedstawia rysunek poniżej.
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Każdy stos musi być zarządzany za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania OmniVista. Wykonawca musi
zakupić odpowiednią ilość licencji dla oprogramowania OmniVista wynikającą z oszacowania dokładnej ilość użytych przełączników
w wykonywanym projekcie.
Każdy stos w węźle dystrybucyjnym musi być połączony podwójnym linkiem 10Gbit/s do przełączników szkieletowych znajdujących
się w węźle BPD-3 (pomieszczenie nr 267).”
Zgodnie z wymaganiami obecnej sieci LAN należy dostarczyć przełączniki wyposażone w 48 portów 10/100/1000 Mbit/s oraz dwa
porty SFP+ 10Gbit/s każdy. Ilość przełączników w każdym punkcie dystrybucyjnym musi zapewniać podłączenie co najmniej takiej
ilości gniazd, jaka jest doprowadzona do patch paneli RJ45 kategorii 6 w szafie. Ze względu na konieczność utrzymania zapasu
przełączników, na wypadek awarii, wszystkie przełączniki muszą być tego samego typu i w pełni wymienne.
W celu podłączenia nowych obiektów do sieci LAN Zamawiającego, wykonawca winien rozbudować aktualnie użytkowane w
szkielecie urządzenia sieciowe o karty wyposażone w 12 portów SFP+ 10Gbit/s wraz z wkładkami SFP+ 10Gbit/s oraz doposażyć
aktualnie użytkowane aplikacje do zarządzania i monitorowania sieci w licencje umożliwiające obsługę nowo dostarczonych
urządzeń.
Urządzenia instalowane są w szafach razem z panelami RJ45 i organizatorami kabli tworząc jednostki funkcjonalne o wysokości 4U
w układzie: przełącznik 1U, organizer kabli 1U, 2x panel 24xRJ45 każdy po 1U i ponownie przełącznik 1U.

1.3.5.2

Przebudowa sieci teletechnicznej IP

W ramach realizacji zadania należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować niezależne przełączniki Ethernet dla sieci IP.
Konfigurację urządzeń uzgodnić z Zakładem Technologii Informatycznych Inwestora a dane konfiguracyjne zamieścić w
dokumentacji powykonawczej.
Każdy stos w węźle dystrybucyjnym musi być połączony podwójnym linkiem 1Gbit/s do przełączników szkieletowych znajdujących
się w węźle CT/CORE (pomieszczenie nr 0280).”
Zgodnie z wymaganiami obecnej sieci IP należy dostarczyć przełączniki wyposażone w 48 portów 10/100 Mbit/s PoE oraz dwa
porty SFP 1Gbit/s każdy. Ilość przełączników w każdym punkcie dystrybucyjnym musi zapewniać podłączenie co najmniej takiej
ilości gniazd, jaka jest doprowadzona do patch paneli RJ45 kategorii 6 w szafie. Ze względu na konieczność utrzymania zapasu
przełączników, na wypadek awarii, wszystkie przełączniki muszą być tego samego typu i w pełni wymienne.
Dodatkowo istniejące przełączniki szkieletowe należy uzupełnić odpowiednio o moduły SFP 1Gbit/s.

1.3.5.3

Przebudowa centrali telefonicznej IP

W ramach realizacji zadania niezbędne jest przebudowanie i dostosowanie aktualnie użytkowanego systemu telefonii IP AlcatelLucent OmniPCX Enterprise (OXE) do obsługi nowych powierzchni i użytkowników w adaptowanych budynkach. Zadaniem
Wykonawcy jest wykonanie migracji platformy OmniPCX Enterprise do wersji OpenTouch Business Edition oraz doposażenie
całości systemu w minimum 300 portów abonentów IP, zgodnie z opisanymi dalej wymaganiami. Po wykonaniu dostosowania
system telefonii IP musi również mieć możliwość obsługi co najmniej 50 aparatów bezprzewodowych typu VoWLAN.

PFU - REWIZJA NR 1

listopad 2014

Strona 28 z 57

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego " Przebudowa sieci strukturalnej instalacji gniazdowej 230 V w budynkach „A1” i „A6” Biblioteki
Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213"

UWAGA:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca migracji systemu telefonii IP posiadał udokumentowane doświadczenie / wykazał
się minimum jedną zrealizowaną operacją migracji platformy OmniPCX Enterprise do OpenTouch o porównywalnej ilości
abonentów oraz posiadał inżyniera firmy Alcatel-Lucent z certyfikatem technicznym uprawniającym go do wykonania
opisanej migracji.
Zamawiający wymaga dostawy, zainstalowania, oprogramowania, uruchomienie w budynkach „A1” i „A6” łącznie 80 aparatów IP w
tym: 50 aparatów typ I (z zasilaczem) i 20 aparatów typ II (z zasilaczem) oraz 10 aparatów bezprzewodowych VoWLAN typ III wg
opisu szczegółowego w pkt. 1.4 - "Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia".
Ponadto Zamawiający wymaga dodatkowo zainstalowania, oprogramowania i uruchomienia ok. 100 szt. aparatów typ I będących w
jego posiadaniu.
1.3.5.4

Przebudowa sieci W-Fi

W ramach realizacji zadania niezbędne jest przebudowanie i dostosowanie aktualnie użytkowanego systemu sieci WLAN do
obsługi nowych powierzchni i użytkowników w adaptowanych budynkach. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie upgrade
posiadanego przez Zamawiającego kontrolera sieci bezprzewodowej OAW-4704 do modelu mogącego obsłużyć wszystkie
dotychczasowe i nowe punkty dostępowe użytkowane przez Zamawiającego. Wszystkie punkty dostępowe muszą być obsługiwane
przez jeden kontroler. Kontroler po wykonaniu upgrade’u musi zapewniać funkcjonalność nie mniejszą niż dotychczas użytkowane
urządzenie tj. gwarantować taki sam zakres licencji funkcjonalnych dla wszystkich nowych punktów dostępowych. Dodatkowo musi
zapewniać również monitorowanie, identyfikowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w środowiskach sieci bezprzewodowej.
Dostawa wszystkich niezbędnych licencji leży w gestii Wykonawcy. Po wykonaniu upgrade’u system sieci WLAN musi zapewniać
redundancję urządzenia zarządzającego punktami dostępowymi umożliwiającą nieprzerwaną pracę sieci bezprzewodowej nawet w
przypadku awarii jednego kontrolera.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i skonfigurować nie mniej niż 39 punktów
dostępowych o minimalnych wymaganiach funkcjonalnych nie mniejszych niż aktualnie użytkowane w obiektach Zamawiającego.
Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz wykonać pomiary propagacji fal we wszystkich obszarach
objętych niniejszym dokumentem w celu określenia przewidywanej ilości i rozmieszczenia punktów dostępowych aby zapewnić
100% pokrycia siecią WLAN dla budynków A1 i A6. Po wykonaniu pomiarów propagacji fal w budynkach objętych niniejszym
dokumentem Wykonawca skoryguje odpowiednio ilość AcessPoint-ów zapewniając 100% pokrycia siecią Wi-Fi obszarów we
wszystkich budynkach.
W ramach zadania należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować niezależne przełączniki Ethernet dla sieci WLAN. Konfigurację
urządzeń uzgodnić z Zakładem Technologii Informatycznych Inwestora a dane konfiguracyjne zamieścić w dokumentacji
powykonawczej.
Zgodnie z wymaganiami obecnej sieci WLAN należy dostarczyć przełączniki wyposażone w 48 portów PoE 10/100/1000 Mbit/s
oraz dwa porty SFP+ 10Gbit/s. Ilość przełączników w każdym punkcie dystrybucyjnym musi zapewniać podłączenie co najmniej
takiej ilości gniazd, jaka jest doprowadzona do patch paneli RJ45 kategorii 6 w szafie. Ze względu na konieczność utrzymania
zapasu przełączników, na wypadek awarii, wszystkie przełączniki muszą być tego samego typu i w pełni wymienne.
Przełączniki Ethernet dla sieci WLAN należy spiąć w stos razem z przełącznikami sieci LAN.
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Wymagania na minimalne parametry funkcjonalno-użytkowe określone są w pkt. 1.4 - "Opis wymagań Zamawiającego w stosunku
do przedmiotu zamówienia".
1.3.5.5

Zasilacze awaryjne UPS w szafach dystrybucyjnych

W każdej szafie dystrybucyjnej musi znajdować się przynajmniej jeden UPS typu RACK lub zestaw UPS–ów, których łączna moc
pozwoli na podtrzymanie działanie szafy dystrybucyjnej, zapełnionej zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami przez minimum 15
min. Wymagane jest też, aby UPS miał możliwość komunikacji przez sieć Ethernet, dla potrzeb informowania o swoim stanie. Ze
względu na konieczność utrzymania zapasu UPS – ów, na wypadek awarii, wszystkie UPS – y muszą być tego samego typu i w
pełni wymienne, gdyby zaszła potrzeba przesunięcia UPS – ów między szafami.
Konstrukcja UPS – ów rackowa. – bezwzględnie wymagana.
1.3.6

Przebudowa instalacji gniazd wtykowych 230V zasileń komputerowych "DATA"

W każdym z budynków objętych niniejszą rewizją nr 1 do PFU należy zaprojektować i wykonać wydzieloną instalację elektryczną
gniazd wtykowych 230V zasileń komputerowych „DATA”.
Instalacja ta w obrębie pokoi biurowych, pomieszczeń magazynowych i innych winna być zaprojektowana i wykonana jako
natynkowa w listwach i kanałach LP.
Przewody tej instalacji w obrębie korytarzy, ciągów komunikacyjnych, szachtów instalacyjnych a także w przestrzeni publicznej oraz
czytelniach winny być prowadzone w zaprojektowanych do tego celu korytach kablowych ocynkowanych X-111. Szerokości i
głębokość koryt muszą być dobrane do ilości umieszczonych w nich przewodów.
Dla poszczególnych obwodów instalacji „DATA” należy zastosować przewody YDY 3 x 2,5 mm2 / 750V.
Podział na obwody należy dokonać w oparciu o sporządzony bilans mocy. Należy przyjąć, że moc pojedynczego p-kt PEL (2 x
gniazdo „DATA”) wynosi 400W.
Nie dopuszczalne jest aby obciążenie pojedynczego obwodu przekraczało 16A (6 gniazd na obwód). Dla wydzielonych urządzeń:
drukarki sieciowe, skanery, których moc określa się na 1800W każde podwójne gniazdo „DATA” winno stanowić wydzielony obwód.
Należy zastosować gniazda wtykowe 2 x (L+PN+PE) 16A/230V z blokadą mechaniczną. Kolor gniazd czerwony. Klasa gniazd
wyższa: np. Legrand Mosaic.
W obrębie pokoi biurowych dopuszcza się zaprojektowanie instalacji systemem „od gniazda do gniazda” pod warunkiem, że
zastosowany osprzęt będzie przystosowany do trwałego polaczenia 2 przewodów 3 x 2,5mm2.
W pomieszczeniach biurowych wysokość montażu gniazd 0,2 m od posadzki lub wg indywidualnych ustaleń z Inwestorem.
W innych pomieszczeniach oraz magazynach wysokość montażu gniazd należy ustalić indywidualnie z Inwestorem, dostosowując
je do istniejącego umeblowania lub istniejących urządzeń.

Zasilanie skanerów i kamer w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji w budynku „A6” należy zaprojektować indywidualnie
uwzględniając rzeczywistą moc tych urządzeń. Należy dobrać UPS wyposażony w BY-PASS wewnętrzny i zewnętrzny o mocy
wystarczającej do podtrzymania przez czas 15 minut urządzeń znajdujących się w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji. Wymagane
jest, aby UPS miał możliwość komunikacji przez sieć Ethernet.
Zastosowanie gniazd „DATA” uwidoczniono w tabeli nr 2 (1.3.4.1). Łączna ilość gniazd „DATA” – 831 kpl. Dla celów oferty
Wykonawca winien uwzględnić instalację większą o 10% wynikającą z aktualizacji potrzeb Zamawiającego. W przypadku
wystąpienia takich potrzeb Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania większej instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
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1.3.7

Przebudowa instalacji gniazd wtykowych 230V zasileń ogólnego przeznaczenia

W każdym z budynków objętych niniejszym PFU należy zaprojektować i wykonać wydzieloną instalację elektryczną gniazd
wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia.
Instalacja ta nie może być w jakikolwiek sposób połączona z instalacją gniazd „DATA”. Instalacja w obrębie pokoi biurowych,
pomieszczeń magazynowych i innych winna być zaprojektowana jako natynkowa (n/t) w listwach i kanałach LP.
Uwaga:
Dopuszcza się aby przewody tej instalacji były umieszczone we wspólnych kanałach dla instalacji „DATA”. Przewody tej instalacji
od tablic piętrowych do gniazd w obrębie:
−

korytarzy,

−

ciągów komunikacyjnych,

−

piwnic,

− magazynów,
winny zostać ułożone w zaprojektowanych i wykonanych do tego celu korytach kablowych X–111–100 lub X – 111 – 200
o głębokości dostosowanej do ilości przewodów.
Dla poszczególnych obwodów instalacji gniazdowej 230V ogólnego przeznaczenia należy dobrać przewody YDY 3 x 2,5mm2 /
750V.
Podział na poszczególne obwody należy dokonać w oparciu o sporządzony bilans mocy. Przy sporządzeniu bilansu należy założyć,
że obciążenie znamionowe pojedynczego gniazda 230V – ogólnego przeznaczenia wynosi 200W.
Niedopuszczalne jest, aby każdy pojedynczy obwód przekraczał sumaryczne obciążenie większe jak 16A. Wskazane jest, aby
pojedynczy obwód nie zawierał więcej jak 8 gniazd.
Dla zasilania wydzielonych urządzeń (termy elektryczne, kserografy i inne) należy zaprojektować i wykonać wydzielone obwody.
Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania zobowiązany jest wykonać szczegółową inwentaryzację uwzględniającą
rzeczywiste potrzeby poszczególnych użytkowników.
Należy zastosować gniazda natynkowe 2 x (L+PE+PN) 16A/230V koloru białego. Klasa gniazd wyższa: np. Legrand Mosaic.
W obrębie pokoi biurowych dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie instalacji w tzw. systemie „od gniazda do gniazda” (bez
puszek łączeniowych). Warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania jest posiadanie przez zastosowany osprzęt możliwości
trwałego połączenia 2 przewodów 3 x 2,5mm2.
W pomieszczeniach biurowych wysokość montażu gniazd 230V ogólnego przeznaczenia 0,2 m od posadzki lub wg indywidualnych
ustaleń z Inwestorem. W przestrzeni publicznej, czytelniach, magazynach 0,3m od posadzki lub wg indywidualnych ustaleń z
Inwestorem. W innych pomieszczeniach o trwałym umeblowaniu lub wyposażeniu w urządzenia wysokość montażu gniazd należy
ustalić z Inwestorem indywidualnie.
Zastosowanie gniazd ogólnego przeznaczenia 230V uwidoczniono w tabeli nr 2 (1.3.4.1). Łączna ilość gniazd – 831 kpl. Dla celów
oferty Wykonawca winien uwzględnić instalację większa o 10% wynikająca z aktualizacji potrzeb Zamawiającego. W przypadku
wystąpienia takich potrzeb Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania większej instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
UWAGA:
W przypadku, gdy gniazdo 230V lub „DATA” wypada w miejscu istniejących okładzin ściennych należy zastosować puszki
osprzętowe niepalne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wierzch puszki musi być zlicowany z okładziną ścienną.
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1.3.8
1.3.8.1

Przebudowa instalacji systemu tras kablowych
Trasy kablowe dla połączeń UTP i połączeń światłowodowych
Trasy kablowe w obrębie korytarzy, ciągów komunikacyjnych, piwnic, przestrzeni publicznej, czytelń należy zaprojektować
jako metalowe koryta ocynkowane X–111–200 lub drabiny kablowe o szer. 300mm. Dotyczy to także pomieszczeń
wyposażonych aktualnie w sufity podwieszone.
Zamawiający zwraca uwagę, że większość stropów w budynkach Biblioteki Narodowej wykonana jest jako ceramiczne
(Akerman) co stwarza określone problemy z uzyskaniem właściwych wytrzymałości zakotwionych w nich systemów
mocowań. Dlatego zaleca się projektowane koryta i drabiny kotwić do ścian bocznych. W przypadku, gdy ze względów
technicznych lub braku możliwości innego usytuowania tras drabin lub koryt muszą być kotwione do stropów, wymagane
jest stosowanie kotew wklejanych i sprawdzenie ich wytrzymałości (minimum 20 kg obciążenia statycznego).
Zamawiający zwraca uwagę, że w tzw. przestrzeni publicznej oraz w czytelniach występują sufity podwieszone metalowe
(panele). Ich rozebranie i odtworzenie do stanu pierwotnego wymaga stosownej wiedzy i doświadczenia. Niejednokrotnie
będzie zachodziła konieczność rozebrania znacznie większych powierzchni jak te, które wynikają z montażu nowych koryt
i drabin. wykonawca powinien w ofercie uwzględnić te uwarunkowania.
Trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń biurowych, magazynowych, ogólnych zaprojektować i wykonać w oparciu o kanały
kablowe PCV w kolorze białym. Przekrój kanałów należy dobrać do wyliczonej ilości kabli UTP oraz kabli
światłowodowych a także kabli telefonicznych. Przekrój ten powinien uwzględniać minimum 10% rezerwę na rozbudowę
sieci. Przewody wewnątrz kanałów należy mocować za pomocą stosownych zapinek. Kanały muszą posiadać możliwość
zmiany przekroju (redukcje, odejścia). System kanałów musi być jednego producenta i zawierać standardowe elementy
takie jak łączniki kątowe wewnętrzne i zewnętrzne, łącznik redukcyjne, łączniki proste. Pokrywy kanałów i łączników winny
być zatrzaskowe i wytrzymywać ca najmniej 1000 operacji zdjęcia i założenia. Kanały muszą być wykonane z materiału
niepalnego oraz posiadać atest PZH.
Przy przejściach tras kablowych przez ściany i stropy należy zastosować przepusty systemowe. Przejścia pomiędzy
strefami pożarowymi muszą być uszczelnione ogniowo EI-60.
Zaprojektowane trasy kablowe nie mogą kolidować z innymi instalacjami. Wymagane jest zastosowanie odstępów od
instalacji silnoprądowych eliminujących możliwość powstania zakłóceń w transmisji danych.
Kanały doprowadzające przewody do gniazd końcowych wewnątrz pomieszczeń muszą umożliwiać montaż tych gniazd w
kanałach. Dopuszcza się także montaż gniazd n/t bezpośrednio nad kanałem.
Rozmieszczenie kanałów doprowadzających przewody do gniazd wewnątrz pomieszczeń winno uwzględniać montaż
gniazd po obu stronach ściany.
Przejścia tras kablowych przez istniejące ścianki działowe typu lekkiego jak również murowane należy uszczelnić wełną
mineralną i obustronnie uzupełnić płytą gipsowo – kartonową z nawiązaniem się do stanu istniejącego.

1.3.8.2

Trasy kablowe dla gniazd ogólnych i gniazd DATA
Trasy kablowe należy zaprojektować i wykonać w oparciu o koryta kablowe metalowe X-111-100 i X-111-200 w obrębie
korytarzy, przestrzeni publicznej, czytelń. Koryta umieścić za istniejącymi osłonami lub w przestrzeni międzystropowej..
Trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń biurowych, magazynach, technicznych należy zaprojektować w oparciu o kanały
PCV w kolorze białym. Przekrój kanałów należy dobrać do ilości przewodów. Przekrój ten winien uwzględniać 10%
rezerwy na rozbudowę instalacji. Należy dobrać kanały systemowe tego samego producenta jak dla tras teletechnicznych
o własnościach opisanych w punkcie 1.3.8.1.
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Wewnątrz pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych dopuszcza się zastosowanie wspólnych kanałów PCV dla
sieci LAN i IP oraz instalacji gniazdowych o ile wyposażone one będą w stosowne listwy przegrodowe zapewniające
segregację przewodów.
Uwagi wymienione w punkcie 1.3.8.1 w zakresie stropów oraz sufitów podwieszonych są także aktualne dla tras
kablowych instalacji elektrycznych.
Zaprojektowane trasy kablowe nie mogą kolidować z innymi instalacjami.
Rozmieszczenie kanałów doprowadzających przewody do gniazd wewnątrz pomieszczeń winno uwzględniać montaż
gniazd po obu stronach ściany.
Koryta kablowe na korytarzach muszą stanowić element instalacji połączeń wyrównawczych i być galwaniczne połączone
z zaciskami PE w poszczególnych szachtach.
Przy przejściach tras kablowych przez ściany i stropy należy zastosować przepusty systemowe. Przejścia pomiędzy
strefami pożarowymi muszą być uszczelnione ogniowo EI120. Przejścia przez stropy EI60.
Przejścia tras kablowych przez istniejące ścianki działowe typu lekkiego jak również murowane należy uszczelnić wełną
mineralną i obustronnie uzupełnić płytą gipsowo – kartonową z nawiązaniem się do stanu istniejącego.
Wejścia przewodów z obrębu korytarzy do poszczególnych pokoi należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej EI30.
Uwaga:
Sposób prowadzenia instalacji w tak zwanej „przestrzeni publicznej” oraz czytelniach wymaga oddzielnych uzgodnień z
projektantem aranżacji wnętrz – nie będzie wymagany w ramach niniejszej rewizji.
1.3.9
1.3.9.1

Przebudowa istniejących tablic zasilających w szachtach instalacyjnych
Tablice zasilające instalacji gniazd zasileń komputerowych „DATA”

Tablice zasilające gniazd zasileń komputerowych „DATA” należy zaprojektować i wykonać jako modułowe w obudowach
zamkniętych IP – 20. Drzwi pełne metalowe. Zamek patentowy. Montaż aparatury na szynach TH – 35. Połączenia pomiędzy
aparatami za pomocą szyn zbiorczych systemowych 1 i 3 fazowych typu BJ.
Tablice te należy umiejscowić w istniejących szachtach instalacyjnych lub wydzielonych wnękach po uprzednim demontażu starych
tablic. Wymiary obwodów tablic dostosować do możliwości usytuowania ich w szachtach uwzględniając drabiny kablowe dla
WLZ –t ów i wyprowadzenie przewodów poszczególnych obwodów.
Wyjścia przewodów z danego szachtu, jak również przejścia przez stropy w danym szachcie należy uszczelnić w klasie odporności
ogniowej EI60.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu uszczelnień pożarowych dowolnego producenta, jednak nie dopuszcza stosowania
różnorodnych technologii w tym zakresie.
W każdej z obudów tablic należy przewidzieć 10% rezerwy na montaż dodatkowych aparatów zabezpieczających (rozbudowa
instalacji).
Każda z zaprojektowanych tablic winna zawierać:
−

wyłącznik główny np. FR – 104 125A,

−

lampki kontrolki obecności faz,

−

ochronniki przepięciowe II stopnia np. 4 x Dehn qard 275T,

−

aparaty zabezpieczające poszczególne obwody: wyłączniki różnicowo – prądowe z członami nadmiarowo – prądowymi.
Charakterystyka komputera. In = 16A. Przykładowym rozwiązaniem jest: P = 312C 16 – 30 A (Legrand),

−

listwę ochronną PE,
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−

listwę neutralną PN,

− osprzęt grzebieniowy (szyny zbiorcze) do połączeń pomiędzy aparatami i podziału faz.
Zamawiający wymaga zachowania równomierności obciążenia poszczególnych faz w stanie znamionowym z dopuszczalną różnicą
± 3%.
Uwaga:
Szachty instalacyjne lub wydzielone wnęki przed przystąpieniem do montażu nowych tablic, a po wykonaniu demontażu starych (i
wycięciu starych obwodów) muszą być wyremontowane:
−

zatynkowanie starych otworów,

−

szpachlowanie ubytków tynku w ścianach,

−

malowanie ścian i sufitów farbą akrylową białą,

− naprawa stropów, zaślepienie zbędnych otworów, naprawa posadzek.
Prace te należy bezwzględnie przewidzieć w opracowywanej ofercie.
Przykładowe rozwiązanie w postaci schematu ideowego pokazano na rys. nr 10.

1.3.9.2

Tablice zasilające instalacji gniazd ogólnego przeznaczenia 230V

Tablice zasilające gniazd ogólnych 230V należy zaprojektować i wykonać jako modułowe w obudowach zamkniętych IP – 20.
Drzwi pełne metalowe. Zamek patentowy. Montaż aparatury na szynach TH – 35. Połączenia pomiędzy aparatami za pomocą szyn
zbiorczych systemowych 1 i 3 fazowych typu BJ.
Tablice te należy umiejscowić w istniejących szachtach instalacyjnych lub wydzielonych wnękach po uprzednim demontażu starych
tablic. Wymiary obwodów tablic dostosować do możliwości usytuowania ich w szachtach uwzględniając drabiny kablowe dla
WLZ –t ów i wyprowadzenie przewodów poszczególnych obwodów.
Wyjścia przewodów z danego szachtu, jak również przejścia przez stropy w danym szachcie należy uszczelnić w klasie odporności
ogniowej EI60.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu uszczelnień pożarowych dowolnego producenta, jednak nie dopuszcza stosowania
różnorodnych technologii w tym zakresie.
W każdej z obudów tablic należy przewidzieć 10% rezerwy na montaż dodatkowych aparatów zabezpieczających (rozbudowa
instalacji).
Każda z zaprojektowanych tablic winna zawierać:
−

wyłącznik główny np. FR – 104 125A,

−

lampki kontrolki obecności faz,

−

aparaty zabezpieczające poszczególne obwody: wyłączniki różnicowo – prądowe np. P 303 25/003A,

−

wyłączniki nadmiarowo – prądowe np. S 301 B 16,

−

rozłącznik bezpiecznikowy np. R 303 25A (dla zabezpieczenia tablic oświetleniowych),

−

listwę ochronną PE,

−

listwę neutralną PN,

− osprzęt grzebieniowy (szyny zbiorcze) do połączeń pomiędzy aparatami i podziału faz.
Zamawiający wymaga zachowania równomierności obciążenia poszczególnych faz w stanie znamionowym z dopuszczalną różnicą
± 3%.
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Uwaga:
1) Szachty instalacyjne lub wydzielone wnęki przed przystąpieniem do montażu nowych tablic, a po wykonaniu demontażu
starych (i wycięciu starych obwodów) muszą być wyremontowane:
−

zatynkowanie starych otworów,

−

szpachlowanie ubytków tynku w ścianach,

−

malowanie ścian i sufitów farbą akrylową białą,

− naprawa stropów, zaślepienie zbędnych otworów, naprawa posadzek.
Prace te należy bezwzględnie przewidzieć w opracowywanej ofercie.
Przykładowe rozwiązanie w postaci schematu ideowego pokazano na rys. nr 8.
2) W tablicach, z których zasilana jest tak zwana „przestrzeń publiczna” i czytelnie Zamawiający wymaga zapewnienia 40%
rezerwy na rozbudowę sieci. WLZ – ty winny uwzględniać tę rezerwę (obciążenie x 1,4).
1.3.9.3

Tablice zasilające w punktach dystrybucyjnych (BDF)

Tablice te należy zaprojektować i wykonać jako modułowe w obudowach zamkniętych IP – 20. Drzwi pełne metalowe. Zamek
patentowy. Montaż aparatury na szynach TH – 35. Moc zainstalowana Pu = 15kW.
Tablice należy zamocować do ścian bocznych. Górna krawędź tablicy nie może być wyżej jak 1,8m od posadzki. Do tablicy należy
doprowadzić trasę kablową w postaci drabiny lub koryta. Tablicę należy zasilić wydzielonym WLZ – tem z tablicy pośredniczącej w
danym pionie lub budynku. Zastosować WLZ wykonany przewodami LGY ……/750V. Przekrój przewodów dobrać na podstawie
bilansu mocy. Układ sieci TN – S.
Z tablicy umiejscowionej w danym BDF należy zasilić:
−

UPS – y umieszczone w szafach RACK,

−

wentylację szaf RACK,

−

oświetlenie danego pomieszczenia,

−

instalację gniazd ogólnego przeznaczenia 230V (1 obwód – 2 gniazda),

−

instalacje gniazd zasileń komputerowych „DATA” (1 obwód – 2 gniazda podwójne),

−

klimatyzator miejscowy – jednostka zewnętrzna,

−

klimatyzator miejscowy – jednostka wewnętrzna,

−

rezerwa ba przyszłe systemy bezpieczeństwa.

Każda z zaprojektowanych tablic winna zawierać:
−

wyłącznik główny np. FR – 104 100A,

−

lampki kontrolki obecności faz np. L – 301,

−

ochronniki przepięciowe II stopnia np. Dehn qard 275T (każdą faza + PN),

−

zabezpieczenia obwodu oświetlenia np. S – 321 B 10,

−

zabezpieczenie wentylatorów szaf RACK np. S – 301 B 6,

−

zabezpieczenie obwodu „DATA” np. P – 312 C 16 – 30A,

−

zabezpieczenie obwodu gniazd ogólnych np. P – 312 B 16 – 30 AC,

−

zabezpieczenia UPS – ów np. P – 312 C 25 – 30 A,

−

zabezpieczenie klimatyzacji np. S – 303 D 20 (zewnętrzna),

−

zabezpieczenie klimatyzacji np. S – 303 D 10 (wewnętrzna),

−

listwę ochronną PE,

−

listwę neutralną PN,
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− osprzęt grzebieniowy (szyny zbiorcze) do połączeń pomiędzy aparatami .
Zamawiający wymaga zachowania równomierności obciążenia poszczególnych faz w stanie znamionowym z dopuszczalną różnicą
± 5%.
1.3.9.4

Tablice pośredniczące w szachtach instalacyjnych

Tablice pośredniczące z których będą zasilane wydzielone liniami WLZ poszczególne tablice zasileń komputerowych „DATA” oraz
tablice gniazd ogólnego przeznaczenia 230V należy zaprojektować i wykonać jako modułowe w zamkniętych obudowach
metalowych IP – 20. Drzwi pełne metalowe. Zamek - patentowy. Montaż aparatury na szynach TH – 35.
Połączenia pomiędzy aparatami za pomocą szyn zbiorczych Cu o obciążeniu dostosowanym do potrzeb wynikających z bilansu
mocy.
Tablice te należy umieścić w istniejących szachtach instalacyjnych lub wydzielonych wnękach po demontażu starych tablic i starego
oprzewodowania.
Wymiary obudów tablic należy dostosować do możliwości usytuowania ich w szachtach i ilości aparatury.
Uwaga:
Wymiana instalacji gniazdowej nie może spowodować odłączenia innych urządzeń aktualnie zasilanych z szachtów instalacyjnych,
dlatego projektant jest zobowiązany dokonać szczegółowej inwentaryzacji czynnych obwodów zasilanych z danej tablicy i jeżeli nie
są to obwody gniazdowe uwzględnić stosowne zabezpieczenia do ich zasilania.
W każdej z tablic należy przewidzieć 10% rezerwy na montaż dodatkowych aparatów zabezpieczających.
Każda z zaprojektowanych tablic winna zawierać:
−

wyłącznik główny np. DPX – 160,

−

ochronniki przepięciowe I stopnia np. Dehn port (tylko w przypadku, gdy dana rozdzielnia budynkowa, z której będzie
zasilana tablica pośrednicząca nie posiada ochrony przepięciowej),

−

lampki kontrolki obecności faz np. L – 301,

−

aparatura zabezpieczająca np.: R – 303 …….A,

−

listwę ochronną PE,

− listwę neutralną PN,
Przykładowe rozwiązanie tablicy pośredniczącej pokazano na rys. nr 8.
1.3.10

Przebudowa WLZ – ów zasilających

Wewnętrzne Linie Zasilające zwane „WLZ” zasilające poszczególne szachty instalacyjne lub wydzielone tablice w poszczególnych
budynkach należy zaprojektować i wykonać z zastosowaniem przewodów LGY ……/750V. Dla montażu przewodów należy
zaprojektować nowe trasy kablowe: koryta metalowe X–111–100 ocynkowane, drabiny kablowe x–300–300 w ciągach pionowych.
Układ sieci po przebudowie TN – S. Układ sieci aktualnych TN – C.
Uwaga:
Dopuszcza się wykorzystanie istniejących tras kablowych pod warunkiem, ze są one ciągłe i spełniają aktualne obowiązujące
wymagania w tym względzie (opinia techniczna)
Poszczególne WLZ – ty należy wyprowadzić z istniejących rozdzielni budynkowych pokazanych na rzutach budynków. WLZ – ty
należy przyłączyć do podstaw bezpiecznikowych BM 400A w miejsce obecnych linii zasilających. Zabezpieczenia dostosować do
obciążenia wynikającego ze sporządzonego bilansu mocy. W bilansie mocy należy także uwzględnić obciążenia istniejących tablic
oświetleniowych w poszczególnych szachtach. Zestawienie mocy na potrzeby oświetlenia podano w tabeli nr 5.
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Uwaga:
W przypadku stwierdzenia przez projektanta, że przekrój kabla zasilającego daną rozdzielnię budynkową w rozdzielni głównej
Biblioteki (RG – B; RG – A) jest zbyt mały do spodziewanego obciążenia długotrwałego (po dokonanej przebudowie instalacji
gniazdowych) należy go wymienić.
Tabela nr 5: Zestawienie istniejących tablic oświetleniowych w budynkach objętych PFU

Nazwa
budynku

Nazwa
tablicy

Kondygnacja

1

2
A1

3
1A

4
NP.

2

A1

1B

WP

3

A1

1C

1P

4

A1

2A

5

A1

6

l.p.
1

Moc
znamionowa
Pz
[kW]
5

Kj

Prąd
znamionowy
[A]

Wymagany
przewód
zasilający
7
5x10mm2

4,2

0,7

6
6,3

7,9

0,7

11,9

5x10 mm2

4,8

0,7

7,2

5x10 mm2

WP

2,8

0,7

4,2

5x10 mm2

2B

1P

3,7

0,7

5,6

5x10 mm2

A1

3A

NP.

13,9

0,7

20,9

5x10 mm2

7

A1

3B

WP

10,2

0,7

15,4

5x10 mm2

8

A6

9A

NP.

7,2

0,7

10,8

5x10 mm2

9

A6

17A

NP.

4,2

0,7

6,3

5x10 mm2

10

A6

18A

NP.

6,4

0,7

9,6

5x10 mm2

11

A6

11A

WP

8,5

0,7

12,8

5x10 mm2

12

A6

12A

WP

6,9

0,7

10,4

5x10 mm2

13

A6

17B

WP

4,2

0,7

6,3

5x10 mm2

14

A6

9B

1P

4,9

0,7

7,4

5x10 mm2

15

A6

18B

1P

3,6

0,7

5,4

5x10 mm2

Uwagi
8

W bilansie mocy należy uwzględnić dla każdego z szachtów (tablic) 10% zapasu mocy na ewentualną rozbudowę instalacji
gniazdowej lub oświetleniowej.
Proponowany układ funkcjonalny systemu zasilania w postaci schematu blokowego podano na rys. nr 13. Rozwiązanie to należy
traktować jako przykładowe.
Zabrania się rozcinania WLZ – ów na trasie ułożenia przewodów. Na danej kondygnacji należy przewidzieć zestaw listew
połączeniowych, które pozwolą na zasilanie:
−

zaprojektowanej i wykonanej tablicy gniazd ogólnego 230V,

−

zaprojektowanej i wykonanej tablicy gniazd zasileń komputerowych „DATA”,

− istniejącej tablicy oświetleniowej.
Uwaga:
1) Przejście z układu TN – C na układ TN – S winno nastąpić w tablicach pośredniczących lub tablicach wydzielonych.
2) Zamawiający dopuszcza ułożenie w szachtach instalacyjnych bednarki Fe Zn 30x4 jako przewodu PE pod warunkiem, że
oporność uziemienia takiej sieci nie będzie większa jak 2a.
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1.3.11

Sieć połączeń wyrównawczych i uziemień

W ramach prac projektowych a następnie wykonawstwa należy uwzględnić:
1) System połączeń wyrównawczych i uziemień punktów dystrybucyjnych.
Na ścianach w pomieszczeniach punktów dystrybucyjnych należy zaprojektować i wykonać otok z bednarki Fe Zn 25x3
(mocowanie za pomocą uchwytów). Oznakować poprzez pomalowanie farbą lub naklejenie folii w żółto – zielone pasy.
Otok ten za pomocą bednarki lub przewody LGY 50mm2 należy połączyć z siecią połączeń wyrównawczych i uziemień w
danym budynku.
Wymagana oporność uziemienia otoku: 2a.
Dla tak wykonanego otoku należy przyłączyć:

2)

−

listwy miedziane uziemienia posadzki antyelektrostatycznej,

−

przewody PE WLZ – tu zasilającego,

−

obudowa szaf RACK (LGY 10 mm2),

−

obudowę tablicy zasilającej,

−

klimatyzatory (LGY 6mm2),

− drabiny i koryta metalowe (LGY 10 mm2).
Zastosować połączenia śrubowe zgodnie z wymaganiami PN – E.
System połączeń wyrównawczych i uziemień w szachtach i tablicach.
Dla każdego z szachów lub wydzielonych wnęk doprowadzić bednarkę Fe Zn 30x4 lub przewód LGY 50mm2. W każdym
z szachów na ścianie bocznej zamontować GSU (główną szynę uziemień). Do szyny GSU należy przyłączyć:
−

obudowę tablicy zasileń komputerowych „DATA” (LGY 6mm2),

−

obudowę tablicy gniazd ogólnego przeznaczenia 230V (LGY 6mm2),

−

obudowę tablicy oświetleniowej (LGY 6mm2),

−

przewody PE z WLZ – tów zasilających,

− koryta i drabiny kablowe (LGY 10mm2),
Wymagana oporność uziemienia GSU - 2a.
Uwaga:
Elementy metalowe drabin kablowych i koryt kablowych musza tworzyć element ciągły instalacji połączeń wyrównawczych dlatego
w miejscach skręcania poszczególnych odcinków lub montażu trójników należy wykonać mostki z przewodu LGY 10mm2
(połączenia śrubowe).
1.4

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Rozpoczęcie realizacji prac przed uzyskaniem zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest zabronione.
Ponadto Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart materiałowych i sprzętowych przed złożeniem przez Wykonawcę
zamówień na ich dostawę.
Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz posiadać Deklarację właściwości użytkowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
Programowanie urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją programowania DTR producenta na podstawie wytycznych
Zakładu Technologii Informatycznych BN.
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Po uruchomieniu instalacji i zakończeniu testów należy poddać wszystkie systemy pracy próbnej. W tym celu należy pozostawić
systemy w działaniu przez okres minimum 7 dni z normalną obsługą przez użytkownika. Po tym okresie należy dokonać analizy
zgłoszonych uwag i spostrzeżeń przez użytkowników. W razie konieczności należy dokonać niezbędnych korekt w ustawieniach,
konfiguracji oraz zmian w oprogramowaniu.
WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OSOBY PRZESZKOLONE, POSIADAJĄCE POTWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTÓW
KOMPETENCJE W ZAKRESIE WYKONYWANYCH PRAC.
1.4.1
o
o

o

o
o
o
o
o

o
o
o

o

Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego zintegrowanej sieci LAN i IP
W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zaprojektować i wykonać okablowanie
miedziane kategorii 6 (klasy E) w wersji nieekranowanej.
Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego
zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoE (ang. Power over Ethernet) o mocy co najmniej 15W wg IEEE
802.3af.
Zastosowany system okablowania strukturalnego musi posiadać Certyfikaty wydane przez międzynarodowe,
renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z
najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych
komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).
Okablowanie światłowodowe wielomodowe klasy OM3.
System ma być wykonany i dostarczony w oparciu o komponenty światłowodowe i miedziane jednego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców komponentów.
Wszystkie elementy okablowania (kabel, panele krosowe, gniazda, panele porządkujące przebiegi kablowe) muszą być
fabrycznie nowe, oznaczone logo lub nazwą producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej roku instalacji.
Należy użyć również szaf dystrybucyjnych 19” tego samego systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i
oznaczonych tą samą nazwą lub logo.
Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma, co
najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie
musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19”, złączy RJ45), światłowodowego
oraz szaf dystrybucyjnych 19”.
W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system okablowania, którego producent ma
swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Producent okablowania strukturalnego (przedstawiciel w Polsce) musi spełniać wymagania międzynarodowej normy
odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat.
Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności,
która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”,
złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umową podpisaną pomiędzy Użytkownikiem,
Wykonawcą okablowania oraz Producentem.
Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku
niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań.

PFU - REWIZJA NR 1

listopad 2014

Strona 39 z 57

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego " Przebudowa sieci strukturalnej instalacji gniazdowej 230 V w budynkach „A1” i „A6” Biblioteki
Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213"

o

o

o
o
o

o

o
o
o

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności,
wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma zatrudniająca pracowników – Certyfikowanych
Instalatorów posiadających ważne uprawnienia wydane przez producenta zastosowanego systemu okablowania.
Kable w szafach należy zakończyć na 24 portowym modularnym panelu dystrybucyjnym o wysokości montażowej 1U
posiadającym nieekranowane moduły UTP RJ45 kat. 6 (takie same jak w gniazdach). Panel ma mieć możliwość
instalowania dowolnego rodzaju złącza w standardzie Keystone.
Nie należy stosować paneli dystrybucyjnych narzędziowych, wykonanych w technologii PCB, ze względu na szybkość
usuwania uszkodzeń. Uszkodzony port wymaga wymiany całego panelu a nie tylko pojedynczego złącza RJ45.
Możliwość kodowania kolorystycznego, przynajmniej w 4 kolorach, do wizualnego oznakowania portów RJ45 w celu
łatwego określenia przeznaczenia.
System musi mieć możliwość zabezpieczenia wpięciowo – wypięciowego wszystkich portów w panelu dystrybucyjnym
zabezpieczając przed nieautoryzowanym użyciem portu. Każdy moduł RJ45 musi być wyposażony w zintegrowaną z
modułem osłoną złącza RJ45.
Moduł RJ45 ma mieć możliwość podłączenia kabli o średnicy żyły od 0,5 do 0,65mm i izolacji żyły 1,5mm. Złącza IDC
muszą być umieszczone pod kątem oraz posiadać srebrzone styki IDC w złączu (nie dopuszcza się cynowanych) w celu
zapewnienia maksymalnie dobrych parametrów fizycznych.
Ze względu na wymóg zapewnienia jak najlepszych parametrów transmisyjnych, odporności na korozję oraz zapewnienia
długoletniej bezawaryjnej pracy piny w złączu muszą być pokryte min 1.3 µm warstwą złota.
Moduł RJ45 musi posiadać oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze standardem T568A lub T568B.
Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty niezależnego laboratorium w
paśmie do min. 250MHz i posiadać parametry nie gorsze niż przedstawione w Tabeli nr 6:

Tablica nr 6: Charakterystyka transmisyjna
Częstotliwość
Tłumienność
100 MHz
< 0,2 dB
200 MHz
< 0,2 dB
250 MHz
< 0,3 dB

1.4.2

NEXT
58 dB
50dB
47,5 dB

PSNEXT
11,7dB
11,7dB
5,1dB

RL
24 dB
18,5 dB
16 dB

Wymagania dotyczące urządzeń aktywnych

Wszystkie urządzenia aktywne mają być dostarczony w oparciu o komponenty jednego producenta. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców. Wszystkie elementy systemu muszą być fabrycznie nowe,
oznaczone logo lub nazwą producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej roku instalacji.
1.4.2.1

Minimalne wymagania dla przełączników sieciowych sieci LAN

Tablica nr 7: Parametry przełączników sieciowych LAN
LP.
PARAMETR
WARTOŚĆ PARAMETRU
1. Obudowa
- Urządzenie przystosowane do montażu w szafie 19 cali.
- Wysokość maksymalnie 1U.
- Możliwość zapewnienia redundancji zasilania.
2. Warunki
- Temperatura:
środowiskowe
o IEC 68-2-14, 0°C do 45°C (typowa eksploatacja),
o -40°C do 70°C (gdy urządzenie nie jest używane)
- Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji)
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3.

Architektura

4.

Funkcjonalność
warstwy 2

5

Obsługa
mechanizmów
warstwy 3

6

Obsługa
mechanizmów
Multicast
Mechanizmy
bezpieczeństwa

7

8

Mechanizmy QoS

9

Zarządzanie
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Wibracje: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
Wstrząsy: IEC 68-2-29
Upadki: IEC 68-2-32
Maksymalny pobór mocy w stresie <70W
Minimum 48 portów RJ-45 10/100/1000Base-T
Minimum 2 porty SFP+ pracujące z prędkością 1/10 Gbit/s
Możliwość kaskadowania urządzeń za pomocą pary interfejsów 10 Gbit/s (przepustowość 20
Gbit/s full duplex), załączone niezbędne moduły oraz okablowanie
- Minimalna możliwość przełączania full duplex: 176 Gbps
- Minimalna przepustowość: 131 Mpps
- Minimalny rozmiar tablicy adresów MAC: 16 000
- Port zarządzający serial RJ-45
VLAN
- Obsługa minimum 4000 sieci VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q
- Guest VLAN, Private VLAN, GVRP
- Port/MAC based VLAN
Spanning Tree Protocol
- Protokół Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D (STP)
- Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP)
- Protokół Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP)
- Ochrona korzenia drzewa STP
Inne
- Auto-negocjacja szybkości portu oraz trybu dupleks
- Flow Control: IEEE 802.3x oraz Back-Pressure
- Obsługa ramek Jumbo Frames - maks. do 9 KB
- Obsługa Port Mirror
- Statyczna agregacja portów, protokół LACP IEEE 802.3ad, ilość portów grupie: 2-8
- Wsparcie dla protokołu LLDP lub CDP
- Statyczny routing dla IPv4 oraz IPv6.
- Obsługa RIP v1/v2 (IPv4).
- Obsługa RIPng for (IPv6).
- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRPv2 I VRRPv3)
- Wbudowany serwer DHCP
- IGMP Snooping v1/v2/v3 (IPv4)
- MLD Snooping (IPv6)
-

-

-

Obsługa RADIUS i TACACS+ i SSHv2.
Obsługa Port-based Network Access Control 802.1X.
Zabezpieczenie filtrujące pakiety BPDU na wybranych portach fizycznych.
Wsparcie dla mechanizmów
o DHCP Snooping
o IP Source Filtering
o Dynamic ARP Inspection
Kolejki priorytetów: 8 kolejek sprzętowych dla każdego portu
Mechanizmy kolejkowania: WRR, DRR, SPQ
Klasyfikacja ruchu: IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu TCP/UDP, ACL
CLI poprzez port konsoli lub Telnet/SSH
Zarządzanie WEB GUI, HTTP oraz HTTPS
SNMP v1, v2c, v3
Mechanizm podwójnego oprogramowania
Uaktualnianie oprogramowania lub konfiguracji przez USB/ TFTP/FTP/SFTP
Wiele plików konfiguracyjnych
Obsługa RMON
Obsługa BOOTP, DHCP w zakresie przydzielania adresu IP
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1.4.2.2

Obsługa NTP/SNTP
Dziennik zdarzeń/ Dziennik błędów/ Log systemowy
IEEE 802.1D (STP)
IEEE 802.1p (CoS)
IEEE 802.1Q (VLANs)
IEEE 802.1ad (Provider Bridge) Q-in-Q (VLAN stacking)
IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management)
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w (RSTP)
IEEE 802.1X (Port Based Network Access Protocol)
IEEE 802.3i (10Base-T)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
Możliwość zarządzania przy pomocy dedykowanej aplikacji graficznej w architekturze klientserwer.
Ograniczona dożywotnia gwarancja producenta, świadczona do 5 lat od zakończenia produkcji
urządzenia.

Minimalne wymagania dla przełączników sieciowych sieci IP

Tablica nr 8: Parametry przełączników sieciowych IP
LP.
PARAMETR
WARTOŚĆ PARAMETRU
1. Obudowa
- Urządzenie przystosowane do montażu w szafie 19 cali.
- Wysokość maksymalnie 1U.
- Możliwość zapewnienia redundancji zasilania.
2. Warunki
- Temperatura:
środowiskowe
o IEC 68-2-14, 0°C do 45°C (typowa eksploatacja),
o -40°C do 70°C (gdy urządzenie nie jest używane)
- Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji)
- Wibracje: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
- Wstrząsy: IEC 68-2-29
- Upadki: IEC 68-2-32
- Maksymalny pobór mocy w stresie <70W (bez PoE)
3. Architektura
- Minimum 48 portów RJ-45 10/100Base-T, obsługa PoE+ IEEE 802.3af/at, budżet mocy dla
całego przełącznika 780W
- Minimum 2 dedykowane porty SFP pracujące z prędkością 100/1000 Mbit/s
- Możliwość rozbudowy urządzenia o porty SFP+ 10 Gbit/s poprzez zakupienie licencji lub modułu
sprzętowego
- Możliwość kaskadowania urządzeń za pomocą pary interfejsów 10 Gbit/s (przepustowość 20
Gbit/s full duplex), załączone niezbędne moduły oraz okablowanie
- Minimalna możliwość przełączania full duplex: 60 Gbps
- Minimalna przepustowość: 46 Mpps
- Minimalny rozmiar tablicy adresów MAC: 16 000
- Port zarządzający serial RJ-45
4. Funkcjonalność
VLAN
warstwy 2
- Obsługa minimum 4000 sieci VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q
- Guest VLAN, Private VLAN, GVRP
- Port/MAC based VLAN
Spanning Tree Protocol
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- Protokół Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D (STP)
- Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP)
- Protokół Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP)
- Ochrona korzenia drzewa STP
Inne
- Auto-negocjacja szybkości portu oraz trybu dupleks
- Flow Control: IEEE 802.3x oraz Back-Pressure
- Obsługa ramek Jumbo Frames - maks. do 9 KB
- Obsługa Port Mirror
- Statyczna agregacja portów, protokół LACP IEEE 802.3ad, ilość portów grupie: 2-8
- Wsparcie dla protokołu LLDP lub CDP
- Statyczny routing dla IPv4 oraz IPv6.
- Obsługa RIP v1/v2 (IPv4).
- Obsługa RIPng for (IPv6).
- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRPv2 I VRRPv3)
- Wbudowany serwer DHCP
- IGMP Snooping v1/v2/v3 (IPv4)
- MLD Snooping (IPv6)
-

-

Obsługa RADIUS i TACACS+ i SSHv2.
Obsługa Port-based Network Access Control 802.1X.
Zabezpieczenie filtrujące pakiety BPDU na wybranych portach fizycznych.
Wsparcie dla mechanizmów
o DHCP Snooping
o IP Source Filtering
o Dynamic ARP Inspection
Kolejki priorytetów: 8 kolejek sprzętowych dla każdego portu
Mechanizmy kolejkowania: WRR, DRR, SPQ
Klasyfikacja ruchu: IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu TCP/UDP, ACL
CLI poprzez port konsoli lub Telnet/SSH
Zarządzanie WEB GUI, HTTP oraz HTTPS
SNMP v1, v2c, v3
Mechanizm podwójnego oprogramowania
Uaktualnianie oprogramowania lub konfiguracji przez USB/ TFTP/FTP/SFTP
Wiele plików konfiguracyjnych
Obsługa RMON
Obsługa BOOTP, DHCP w zakresie przydzielania adresu IP
Obsługa NTP/SNTP
Dziennik zdarzeń/ Dziennik błędów/ Log systemowy
IEEE 802.1D (STP)
IEEE 802.1p (CoS)
IEEE 802.1Q (VLANs)
IEEE 802.1ad (Provider Bridge) Q-in-Q (VLAN stacking)
IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management)
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w (RSTP)
IEEE 802.1X (Port Based Network Access Protocol)
IEEE 802.3i (10Base-T)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
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-

1.4.2.3

Możliwość zarządzania przy pomocy dedykowanej aplikacji graficznej w architekturze klientserwer.
Ograniczona dożywotnia gwarancja producenta, świadczona do 5 lat od zakończenia produkcji
urządzenia.

Minimalne wymagania dla przełączników sieciowych sieci WLAN

Tablica nr 9: Parametry przełączników sieciowych WLAN
LP.
PARAMETR
WARTOŚĆ PARAMETRU
1. Obudowa
- Urządzenie przystosowane do montażu w szafie 19 cali.
- Wysokość maksymalnie 1U.
- Możliwość zapewnienia redundancji zasilania.
2. Warunki
- Temperatura:
środowiskowe
o IEC 68-2-14, 0°C do 45°C (typowa eksploatacja),
o -40°C do 70°C (gdy urządzenie nie jest używane)
- Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji)
- Wibracje: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
- Wstrząsy: IEC 68-2-29
- Upadki: IEC 68-2-32
- Maksymalny pobór mocy w stresie <70W (bez PoE)
3. Architektura
- Minimum 48 portów RJ-45 10/100/1000Base-T, obsługa PoE+ IEEE 802.3af/at, budżet mocy dla
całego przełącznika 780W
- Minimum 2 porty SFP+ pracujące z prędkością 1/10 Gbit/s
- Możliwość kaskadowania urządzeń za pomocą pary interfejsów 10 Gbit/s (przepustowość 20
Gbit/s full duplex), załączone niezbędne moduły oraz okablowanie
- Minimalna możliwość przełączania full duplex: 176 Gbps
- Minimalna przepustowość: 131 Mpps
- Minimalny rozmiar tablicy adresów MAC: 16 000
- Port zarządzający serial RJ-45
4. Funkcjonalność
VLAN
warstwy 2
- Obsługa minimum 4000 sieci VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q
- Guest VLAN, Private VLAN, GVRP
- Port/MAC based VLAN
Spanning Tree Protocol
- Protokół Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D (STP)
- Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP)
- Protokół Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP)
- Ochrona korzenia drzewa STP
Inne
- Auto-negocjacja szybkości portu oraz trybu dupleks
- Flow Control: IEEE 802.3x oraz Back-Pressure
- Obsługa ramek Jumbo Frames - maks. do 9 KB
- Obsługa Port Mirror
- Statyczna agregacja portów, protokół LACP IEEE 802.3ad, ilość portów grupie: 2-8
- Wsparcie dla protokołu LLDP lub CDP
5
Obsługa
- Statyczny routing dla IPv4 oraz IPv6.
mechanizmów
- Obsługa RIP v1/v2 (IPv4).
warstwy 3
- Obsługa RIPng for (IPv6).
- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRPv2 I VRRPv3)
- Wbudowany serwer DHCP
6
Obsługa
- IGMP Snooping v1/v2/v3 (IPv4)
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1.4.2.4

MLD Snooping (IPv6)
Obsługa RADIUS i TACACS+ i SSHv2.
Obsługa Port-based Network Access Control 802.1X.
Zabezpieczenie filtrujące pakiety BPDU na wybranych portach fizycznych.
Wsparcie dla mechanizmów
o DHCP Snooping
o IP Source Filtering
o Dynamic ARP Inspection
Kolejki priorytetów: 8 kolejek sprzętowych dla każdego portu
Mechanizmy kolejkowania: WRR, DRR, SPQ
Klasyfikacja ruchu: IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu TCP/UDP, ACL
CLI poprzez port konsoli lub Telnet/SSH
Zarządzanie WEB GUI, HTTP oraz HTTPS
SNMP v1, v2c, v3
Mechanizm podwójnego oprogramowania
Uaktualnianie oprogramowania lub konfiguracji przez USB/ TFTP/FTP/SFTP
Wiele plików konfiguracyjnych
Obsługa RMON
Obsługa BOOTP, DHCP w zakresie przydzielania adresu IP
Obsługa NTP/SNTP
Dziennik zdarzeń/ Dziennik błędów/ Log systemowy
IEEE 802.1D (STP)
IEEE 802.1p (CoS)
IEEE 802.1Q (VLANs)
IEEE 802.1ad (Provider Bridge) Q-in-Q (VLAN stacking)
IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management)
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w (RSTP)
IEEE 802.1X (Port Based Network Access Protocol)
IEEE 802.3i (10Base-T)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
Możliwość zarządzania przy pomocy dedykowanej aplikacji graficznej w architekturze klientserwer.
Ograniczona dożywotnia gwarancja producenta, świadczona do 5 lat od zakończenia produkcji
urządzenia.

Minimalne wymagania dla punktów dostępowych sieci Wi-Fi

Tablica nr 10: Parametry dla punktów dostępowych Wi-Fi
LP.
PARAMETR
WARTOŚĆ PARAMETRU
1.
Architektura
Punkt dostępowy musi umożliwiać samodzielną pracę, pracę w grupie punktów dostępowych pod
wspólnym zarządzaniem, w połączeniu z kontrolerem sieci bezprzewodowej, pod zarządzaniem
oprogramowania do zarządzania siecią bezprzewodową.
2.
Moduły radiowe Dwa programowalne moduły radiowe pracujące równocześnie w paśmie 2,4 i 5 GHz. Każdy z
modułów radiowych musi wspierać standard MIMO 3x3 i obsługiwać równocześnie 3 strumienie
transmisji.
3.
Anteny
Każdy z modułów radiowych musi posiadać trzy wewnętrzne, zintegrowane, dookolne anteny
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Punkt dostępowy obsługuje technologię zarządzania asocjacją i przełączaniem klientów w zależności
od parametrów połączenia – o przełączeniu decyduje punkt dostępowy.
• Dynamiczne, dostosowujące się do otoczenia sieci bezprzewodowej, umożliwiające zmianę
kanałów, jak i mocy nadawania, zarówno dla częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz.
• Punkt dostępowy musi posiadać możliwość okresowego monitorowania środowiska sieci
bezprzewodowej, jak również pracować jako dedykowany monitor.
• Punkt dostępowy musi obsługiwać dynamiczną zmianę częstotliwości (DFS)
• Możliwość zmiany mocy nadawania o 0,5 dBm
Punkty dostępowe muszą być wyposażone w moduł TPM zapewniający bezpieczeństwo
przetrzymywanych poświadczeń
• 2.4000 to 2.4835 GHz
• 5.150 to 5.250 GHz
• 5.250 to 5.350 GHz
• 5.470 to 5.725 GHz
• 5.725 to 5.850 GHz
• Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) dla 802.11b (modulacja: BPSK, QPSK, CCK)
• Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) dla 802.11 a/g/n/ac (modulacja: BPSK,
QPSK, 16-QAM, 64-QAM dla 802.11 a/g/n oraz 256-QAM dla 802.11ac)
• ACC – Advanced Ceulluar Coexsitence
• MRC – Maximum ratio combining
• CDD – Cyxclic delay
• STBC – Space-time block coding
• LDPC – Low-density parity check
• TxBF – Transmit beam-foaming
• A-MPDU, A-MSDU – packet aggregation for 802.11n/ac
Punkt dostępowy musi posiadać możliwość rozgłaszania minimum 16 BSSID dla pojedynczego
modułu radiowego. Punkt dostępowy musi być w stanie obsłużyć minimum 255 klientów dla
pojedynczego modułu radiowego.
Punkt dostępowy musi zapewniać dla odpowiednich standardów następujące prędkości transmisji
[Mbps]:
• 802.11b: 1, 2 ,5,5, 11;
• 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54;
• 802.11n: 6,5 – 450 (MCS0 – MCS23);
• 802.11ac: 6,5 – 1300 (MCS0 – MCS9, NSS 1 – NSS3);
Obsługa standardu 802.11n w trybie HT dla szerokości pasma 20/40 MHz. Obsługa standardu
802.11ac w trybie VHT dla szerokości pasma 20/40/80 MHz
Zasilanie zasilaczem prądu stałego lub za pośrednictwem PoE. Dla PoE maksymalny pobór mocy nie
może przekroczyć 15.5W dla PoE
Dwa interfejsy pracujące w standardzie 10/100/1000Base-T (RJ45), obsługujące
następujące standardy:
o Wykrywanie prędkości połączenia (auto-sensing) oraz MDI/MDX
o 802.3az (Energy Efficient Ethernet – EEE)
o 802.3af PoE i 802.3af PoE+
o Oba porty muszą wspierać Load Balancing dla osiągnięcia łącznej przepustowości
ponad 1 Gbps;
• Złącze konsolowe
• Złącze USB pozwalające na podłączenie modemu GSM (3G/LTE)
Punkt dostępowy powinien być wyposażone w następujące diody sygnalizacyjne:
• Zasilanie/stan systemu
• Stan połączenia przewodowego
• Stan modułu radiowego – oddzielnie dla obu modułów
Punkt dostępowy musi umożliwiać zabezpieczenie z wykorzystaniem linki typu Kensington. Punkt
•
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1.4.2.5

dostępowy musi posiadać przycisk Reset.
• Punkt dostępowy zostanie dostarczony z uchwytem umożliwiającym instalację sufitową.
• Punkt dostępowy zostanie dostarczony w konfiguracji, która umożliwi pracę w grupie o
liczebności równej zamówionej ilości, zarządzaną z jednego panelu konfiguracyjnego
Punkt dostępowy musi pracować w zakresie temperaturowym od 0˚C do +50 ˚C

Minimalne wymagania dla kontrolera punktów dostępowych sieci Wi-Fi

Upgrade posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowej OAW-4704 do modelu mogącego obsłużyć wszystkie dotychczasowe i
nowe punkty dostępowe użytkowane przez Zamawiającego. Kontroler po wykonaniu upgrade’u musi zapewniać funkcjonalność nie
mniejszą niż dotychczas użytkowane urządzenie. Dodatkowo musi zapewniać również monitorowanie, identyfikowanie i
przeciwdziałanie zagrożeniom w środowiskach sieci bezprzewodowej. Po wykonaniu upgrade’u system sieci WLAN musi
zapewniać redundancję urządzenia zarządzającego punktami dostępowymi zapewniającą nieprzerwaną pracę sieci
bezprzewodowej nawet w przypadku awarii jednego kontrolera. Każdy z kontrolerów powinien mieć zduplikowane zasilanie.
1.4.2.6

Minimalne wymagania dla dostarczanych aparatów telefonicznych IP

Tablica nr 12: Parametry dla aparatów telefonicznych IP typ I
1. Terminal IP – TYP I

Ilość: XX

Minimalne wymagania :
•

Klawiatura numeryczna

•

Wbudowany przełącznik Ethernet pracujący w szybkościach 10/100 Mbps z możliwością podłączenia komputera
osobistego

•

Wyświetlacz tekstowy lub graficzny mieszczący co najmniej 16 znaków

•

Wyświetlanie numerów lub nazw dla identyfikacji połączeń

•

Możliwość zasilenia telefonu z przełącznika Ethernet, zgodnie ze standardem 802.3af (PoE)

•

Zasilenie aparatu poprzez dedykowany zasilacz (zasilacz w komplecie)

•

Wbudowany głośnik umożliwiający prowadzenie rozmów bez podnoszenia słuchawki z funkcją regulacji głośności

•

Możliwość regulacji głośności dzwonka

•

Możliwość sprawdzenia połączeń nie odebranych

•

Dedykowany przycisk wyciszania mikrofonu wraz z wizualizacją stanu wyciszenia

•

Terminal pochodzi od tego samego producenta co system telefoniczny

•

Dostarczona instrukcja w języku polskim

Tablica nr 13: Parametry dla aparatów telefonicznych IP typ II
2. Terminal IP – TYP II

Ilość: XX

Minimalne wymagania :
•

Klawiatura numeryczna

•

Wbudowany przełącznik Ethernet pracujący w szybkościach 10/100/1000 Mbps z możliwością podłączenia
komputera osobistego

•

W graficzny o rozdzielczości co najmniej 100x160 pikseli i regulacją kontrastu i regulacją kąta nachylenia.

•

Wyświetlanie numerów lub nazwa dla identyfikacji połączeń
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•

Możliwość uruchomienia aplikacji na bazie języka XML

•

Możliwość zasilenia telefonu z przełącznika Ethernet, zgodnie ze standardem 802.3af (PoE)

•

Wbudowany głośnik umożliwiający prowadzenie rozmów bez podnoszenia słuchawki z funkcją regulacji głośności.

•

Dedykowany przycisk wyciszania mikrofonu wraz z wizualizacją stanu wyciszenia

•

Kierunkowe przyciski nawigacyjne umożliwiające sprawne nawigowanie funkcjami telefonu na wyświetlaczu.

•

Gniazdo umożliwiające podłączenie słuchawki nagłownej

•

Zintegrowana klawiatura Qwerty umożliwiająca wybieranie abonentów po nazwie pobieranej z książki telefonicznej.

•

Obsługa minimum 3 linii telefonicznych

•

Obsługa dodatkowych przystawek z klawiszami programowalnymi.

•

Terminal pochodzi od tego samego producenta co system telekomunikacyjny

•

Obsługa protokołu 802.1Q (dla ustawień sieci VLAN)

•

Możliwość zabezpieczenia telefonu kodem PIN lub hasłem.

•

Dostarczona instrukcja w języku polskim

Tablica nr 14: Parametry dla aparatów telefonicznych IP typ III
3. Terminal IP – TYP III (bezprzewodowy)

Ilość: XX

Minimalne wymagania :
•

Wbudowany wyświetlacz minimum 100x110 pikseli

•

Funkcja podświetlania ekranu

•

Funkcja wibracji podczas połączenia przychodzącego

•

Możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego poprzez port typu „Jack”

•

Funkcja regulacji głośności

•

Blokowanie klawiatury

•

Funkcja wybierania po nazwie

•

Klasa IP44, IEC

•

Wsparcie dla kodeków: ITU-T G711 (A,µ), G729AB,

•

Adresacja Statyczna oraz DHCP

•

Wsparcie dla standardów WLAN: 802.11 a/b/g, 802.11 h/DFS2

•

Standardy bezpieczeństwa: WEP, WPA/PSK (TKIP), WPA2-PSK, WPA2-Enterprise 802.1X Authentication with
PEAPv0/EAP-MSCHAPV2, WPA2-Enterprise 802.1X Authentication with EAP-TLS, Zarządzanie certyfikatami (od
512 do 4096 bitów)

•

Ładowarka w zestawie z telefonem

•

Standardy sieciowe: IP/ARP/UDP/TCP, DHCP, DNS, TFTP, RTP, QoS

•
1.4.2.7
o
o
o
o
o

Dostarczona instrukcja w języku polskim
Minimalne wymagania dla zasilaczy bezprzerwowych RACK w szafach dystrybucyjnych
technologia on-line,
napięcie znamionowe wejściowe 176 -276 VAC,
napięcie znamionowe wyjściowe 230 VAC – co najmniej 4 gniazda 16A z bolcem o układzie sieci TN – S,
regulacja napięcia (tryb bateryjny) - +-1 %,
częstotliwość znamionowa - 50 Hz +- 0,2 Hz,
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o
o
o
o
o
o
o

współczynnik mocy - 0,9,
moc znamionowa – wg bilansu mocy dla danej szafy,
zniekształcenia harmoniczne - < 2% THD,
wymiary - 2U,
poziom hałasu w obrębie 1 m < 50 dB,
karta SNMP,
wyświetlacz LCD

-

tryb AC, bateryjny,
poziom naładowania i stan baterii,
napięcie wejściowe,
napięcie wyjściowe,
przeciążenie i błąd

1.4.2.8
Minimalne wymagania dla UPS centralnego dla Zakładu Reprografii i Digitalizacji
Minimalne wymagania dla UPS stacjonarnego – 40 kW.
Moc znamionowa na wyjściu: 40 kw.
Zasilanie: 3L + N + PE 230/400V, 50/60 Hz.
Maksymalny górny poziom napięcia zasilania: + 20% na wyjściu prostownika i 10% na wejściu BY-PAS-u.
Minimalny dolny poziom napięcia zasilania: - 15% przy 10% obciążeniu; - 40% przy 50% obciążeniu .
Przy tych poziomach napięcia zasilanie (dolnych) nie może następować rozładowanie baterii.
Wyjście z UPS: 3L + N + PE 230/400V; 50/60 Hz.
Sprawność w trybie podwójnej konwersji: > 96%.
Sprawność w systemie oszczędzania energii (ESS): = 99%.
Zapewnienie możliwości rozbudowy w miejscu instalacji do P = 50kW.
Beztransformatorowa topologia falownika/prostownika (IGBT z PWK).
Poziom hałasu przy Pn = 100% : ≤ 60 dBA.
Dopuszczalny zakres częstotliwości: 45 – 60 Hz.
Współczynnik mocy na wejściu: 0,99. Współczynnik mocy na wyjściu: 1,0.
Zakłócenia wyjściowe THDi ≤ 3%.
Zakłócenia wyjściowe THUu ≤ 1% przy 100% obciążenia liniowego.
Dopuszczalny współczynnik mocy odbiorów: 0,8 dla obciążenia indukcyjnego; 0,8 dla obciążenia pojemnościowego.
Nie powodujący jakichkolwiek zakłóceń w pracy UPS-u.
Dopuszczalne przeciążenie falownika w czasie 10 min. nie mniej jak 110%.
Dopuszczalne stałe przeciążenie przy dostępnym BY-PASie – ciągłe: nie mniej jak 110%.
Możliwość tzw. „miękkiego startu” – obowiązkowe.
Obecność wewnętrznego zabezpieczenia wstecznego: obowiązkowe.
Baterie w technologii WRLA.
Metoda ładowania baterii: technologia ABM.
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Możliwość tzw. startu UPS z baterii: obowiązkowe.
Komunikacja:
Mini start: minimum 2 starty komunikacyjne.
Port szeregowy: wbudowany port USB główny.
Przelotowy port USB dla urządzeń.
Ilość wejść przekaźnikowych: minimum 3 wejścia; dedykowany EPO.
Ilość wyjść przekaźnikowych: minimum 1 wyjście.
W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi posiadać certyfikat IEC 62040-1.
Baterie winny być zabudowane we wspólnej szafie z urządzeniami.
Czas podtrzymania przy pełnym (100%) obciążeniu: 15 min.
Urządzenie musi być wyposażone fabrycznie w BY-PASS wewnętrzny oraz w BY-PASS zewnętrzny (serwisowy).
Wymagane interfejsy w w w oraz s n m p. Wymagana karta umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do sieci Ethernetowej.
Powierzchnia do wykorzystania w pomieszczeniu przewidzianym na montaż UPS-u – 1 ÷ 1,2 m2. Dostępna wysokość: 2,5m.
Dopuszczalne obciążenie posadzki: 1500 kg/m2. Dostarczone urządzenie winien udostępnić (wraz z przekazaniem licencji ),
oprogramowanie umożliwiające:
−
−
−

monitorowanie i zarządzanie pracą UPS,
uporządkowane zamykanie systemów podłączonych do UPS w przypadku awarii zasilania,
poinformowanie użytkowników poprzez pojawiające się okienka na ekranie oraz wysyłanie e-mailli w przypadku stanu
awaryjnego zasilania lub stanu alarmowego sieci zasilającej.

Wymagany czas reakcji (serwisowej) w trakcie obowiązywania gwarancji (lecz nie mniej jak przez okres 36 m-cy ) wynosi 4 godzin
nie zależnie od dnia roku i tygodnia (dostępność 24 godzin/dobę).
Wymagana wymiana UPS-u na inna sprawną jednostkę w przypadku, gdy czas usunięcia awarii i doprowadzenie urządzenia do
pełnej sprawności będzie wynosił więcej jak 5 dni kalendarzowe, od momentu zgłoszeni problemu.
1.5

Warunki wykonania i odbioru robót

1.5.1
o

o

o

Warunki ogólne wykonania robót
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w budynkach Biblioteki Narodowej aby Wykonawca zapoznał się z obiektem
i aktualnymi warunkami budowlano-instalacyjnymi. Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy Wykonawca ma
obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace niezbędne do poprawnej instalacji, połączenia oraz
uruchomienia systemów będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz według opracowanej przez siebie instrukcji bezpiecznej organizacji pracy w
budynkach i planu BIOZ.
Zamawiający w trosce o dotrzymanie odpowiednich standardów wymaga, by projektowane rozwiązania zostały wykonane
w oparciu o producentów oferujących rozwiązania najwyższej jakości i najbardziej aktualnych technologii zapewniających
produkcję komponentów i części zamiennych przez okres co najmniej 20 lat.
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o

o

o
o
o

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.). Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się przy zastosowaniu
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość
wykonywanych robót.
Przy robotach demontażowych Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać zasady utylizacji materiałów szkodliwych dla
środowiska. Gruz i pozostałe materiały z demontażu nie nadające się do ponownego użycia Wykonawca musi
posegregować i wywieźć na odpowiednie wysypiska. Koszty utylizacji, segregacji, załadunku i transportu na wysypiska
materiałów z demontażu oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosi Wykonawca robót.
Prace budowlane i instalacyjne oraz montaż urządzeń będzie się odbywał zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji robót oraz harmonogramem szczegółowym prac.
Projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram realizacji prac musi być sporządzony w uzgodnieniu z Oddziałem
Inwestycji i Remontów BN oraz Zakładem Technologii Informatycznych BN.
Wszelkie zmiany harmonogramu prac wynikłe w toku realizacji mogące wpływać na termin zakończenia prac określony w
umowie muszą być niezwłocznie raportowane do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia problemów mających wpływ
na postęp prac, Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

o
o

o
o

1.5.2
o
o
o

wpływ problemu na realizację umowy
proponowane środki naprawcze

proponowaną zmianę harmonogramu realizacji prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych
Sposób i termin rozwiązania problemów nie może wpływać na termin końcowy realizacji zamówienia określony Umową.
Wykonawca będzie zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w takiej liczbie, która niezbędna będzie
dla zrealizowania przedmiotu zadania w całości. Narady robocze są planowane w odstępach tygodniowych.
Zamawiający wprowadza obowiązek prowadzenia przez Wykonawcę wewnętrznego Dziennika Budowy wg procedur
określonych w Prawie Budowlanym. Wewnętrzny Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu
wprowadzenia na obiekt
Wykonawca w terminie podpisania Umowy wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji inwestycji w pełnym
zakresie objętym Umową w kontaktach z Zamawiającym .
Zamawiający w terminie podpisania Umowy wyznaczy osoby odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą w zakresie:

o

opis problemu i jego przyczyny

zarządzania / koordynacji inwestycji
nadzoru nad opracowywaną dokumentacją projektową

nadzoru technicznego podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego raportowania postępu prac w każdym tygodniu realizacji zamówienia oraz
na każde żądanie Zamawiającego. Forma i sposób dostarczania raportów zostanie uzgodniona przez wyznaczonych
Koordynatorów stron.

Warunki szczególne wykonania robót
Prace związane z przebudową istniejących sieci LAN i instalacji gniazdowej 230V będą wykonywane w czynnym obiekcie.
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji któregokolwiek z budynków.
Prace mogą być realizowane w budynkach każdego dnia roboczego od godz. 7:00 do 21:00 a także w soboty i niedziele
po dokonaniu oddzielnych uzgodnień.
Wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia utrudnień w realizacji prac w obrębie tzw. "przestrzeni
publicznej" w budynkach A3 i A4. Czytelnie są czynne w godzinach 9:00 – 20:30 w każdy dzień roboczy oraz od godz.
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o
o
o

o

9:00 do 15:00 w soboty. Prace w tych budynkach należy prowadzić w godzinach nocnych w dni powszednie – od godz.
22:00 – 7:00 a w soboty od 18:00 – 7:00.
Wykonawca musi przewidzieć etapowość realizacji prac. Zamawiający nie dopuszcza do realizacji prac we wszystkich
budynkach jednocześnie ze względu na konieczność zapewnienia ewakuacji.
Prace powinny być tak realizowane aby istniejące systemy SSP oraz systemy podlegające przebudowie mogły chronić
budynki w trakcie realizacji, a demontaż starych instalacji nastąpił po uruchomieniu nowych systemów.
W okresie od rozpoczęcia działalności przez Komisję Odbioru Końcowego do dnia podpisania przez strony protokołu
odbioru końcowego Wykonawca zapewni ekipę instalatorów (4 osoby) do bieżącego wykonywania drobnych prac
polegających na przeróbkach, doróbkach, przeniesieniach torów kablowych i gniazd końcowych. Przystąpienie do
wykonania koniecznych robót musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zaistnienia
takiej potrzeby, po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
W okresie wdrożenia wymagane jest również aby czas usunięcia usterek wraz z ewentualną wymianą elementów
okablowania strukturalnego na nowe nastąpił w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia uszkodzenia drogą
elektroniczną lub faksem.

Uwarunkowania te Wykonawca powinien uwzględnić we wszystkich aspektach oferty.
1.5.3
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

Wymagania instalacyjne
Wszystkie instalacje i urządzenia systemów zainstalowanych przez Wykonawcę muszą być zainstalowane przez
Wykonawcę posiadającego odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producentów tych systemów.
Wszystkie elementy systemów mają być zakupione w autoryzowanej sieci sprzedaży w krajach Unii Europejskiej i będą
pochodzić z bieżącej produkcji - wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem instalacji.
Wykonawca zapewni wszystkie konieczne narzędzia, sprzęt i przyrządy pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza przeciągania jakichkolwiek przewodów torów kablowych przez przepusty ścianowe i między
stropowe bez uprzedniego wprowadzania w nie i zamocowania peszli sztywnych PCV.
W przypadku braku możliwości technicznych prowadzenia torów kablowych zgodnie z Projektem Wykonawczym
wynikającego z rozpoznania obiektu lub kolizyjnych tras z innymi instalacjami obiektu Wykonawca dokona uzgodnienia w
tym zakresie z projektantem i przedstawi Zamawiającemu sposób rozwiązania danego problemu. Realizacja rozwiązania
alternatywnego musi uzyskać akceptację Zamawiającego i nie może powodować zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawca prowadząc tory kablowe dla instalacji jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji
odwiertów przez ściany działowe lub między stropowe.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących w Bibliotece Narodowej urządzeń, sprzętów i mebli przed
ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zabrudzeniem.
Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej a także urządzeń, sprzętów i mebli na obiekcie przez Wykonawcę podczas
prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód
w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie, sprzątanie i utylizację odpadów w
tym także tych pochodzących z demontażu starych instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń w których będą wykonywane prace w stanie takim jaki
zastał przed przystąpieniem do prac.
Wykonawca po zakończonych pracach instalacyjnych dokona pomiarów poszczególnych torów kablowych z
wykorzystaniem mierników pomiarowych, posiadających aktualne świadectwa kalibracji potwierdzone przez producenta
miernika.
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o

1.5.4
o

Wszystkie przejścia instalacyjne na zewnątrz budynków a także na dachy muszą być uszczelnione izolacją
przeciwwodną.
Zapewnienie jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiającego programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawiony zostanie zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w terminie określonym w
Umowie. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz sprzętu i urządzeń do pomiarów i kontroli
sposób i procedurę pomiarów

WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ DYPLOMY UKOŃCZENIA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH PRZEZ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W
ZAKRESIE INSTALACJI, POMIARÓW, NADZORU, WYKRYWANIA I ELIMINACJI USZKODZEŃ, ZGODNIE Z NORMAMI MIĘDZYNARODOWYMI
ORAZ PROCEDURAMI INSTALACYJNYMI PRODUCENTÓW POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I OKABLOWANIA.
Cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony
producentów systemów okablowania strukturalnego oraz urządzeń aktywnych przed odbiorem technicznym.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie prowadzenia badań lub pomiarów. Po
wykonaniu pomiarów lub badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu.
Zamawiający każdorazowo będzie uczestniczył w pomiarach i badaniach.
Poszczególne etapy realizacji prac (dokumentacja projektowa, roboty instalacyjne) powinny być zaakceptowane i
odebrane przez Zamawiającego. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

-

1.5.5

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

kontrolę materiałów i urządzeń zastosowanych w czasie realizacji prac,
kontrolę prac związanych z budową torów kablowych,
kontrolę prac związanych z montażem komponentów każdego z systemów,
kontrolę wyników badań i pomiarów,
kontrolę zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i wykonanych robót instalacyjnych z dokumentacją
projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Odbiór robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej) dokonuje osoba
wyznaczona przez Zamawiającego (Inspektor Nadzoru), po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór częściowy uważa się za przeprowadzony i protokół odbioru możliwy jest do sporządzenia i podpisania wtedy gdy
osoba wyznaczona przez Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie posiada wad i usterek wykonawczych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.
W ramach rozruchu poszczególnych systemów i instalacji wymagana jest 72 godzinna nieprzerwana ich praca przed
przystąpieniem do prób oraz symulacji stanów zagrożenia. Wymagane jest również aby czas usunięcia usterek wraz z
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o

1.5.6
o

o

o

o
o
1.5.7

ewentualną wymianą elementów i komponentów systemów na nowe (wolne od wad) nastąpił w następnym dniu roboczym
od momentu zgłoszenia uszkodzenia.
Jeżeli wszystkie badania i pomiary dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty zostaną uznane za wykonane zgodnie z
wymaganiami. Jeżeli badania i pomiary dadzą wynik negatywny, Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do
zgodności z normą i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie instalacje powstałe w
ramach wykonanych robót w postaci wydruków w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD
w formacie .pdf, oraz w plikach edytowalnych.
Dokumentacja powykonawcza będzie sporządzona na podstawie roboczej dokumentacji wykonawczej wraz z
nanoszonymi na bieżąco poprawkami i zmianami zaaprobowanymi zarówno przez Projektantów jak i Inspektorów
Nadzoru. Zmiany mają być nanoszone kolorem czerwonym.
Do Dokumentacji powykonawczej powinny być załączone pisemne oświadczenia projektantów, kierownika budowy i
kierowników robót, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć badania i pomiary parametrów dynamicznych kanału transmisyjnego
(Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801.
Dokumentacja powykonawcza musi zostać dostarczona w terminie realizacji zamówienia.
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z umową na podstawie oferty Wykonawcy. Termin ten nie może ulec zmianie.
Wykonawca może przystąpić do prac instalacyjnych nie wcześniej niż po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej
Zamawiającego na podstawie protokołu wprowadzenia na obiekt.

przez

Dokumentację projektową uważa się za zatwierdzoną po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru ostatecznego z klauzulą
„bez zastrzeżeń”
Zamawiający oczekuje, że kompletna dokumentacja projektowa zostanie sporządzona i przekazana do oceny nie później jak do
50 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający oczekuje, że wszystkie prace budowlane, instalacyjne i montażowe a także próby instalacji zostaną zakończone nie
później jak do 125 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i wprowadzenia na obiekt.
Wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Zamawiający dokona w terminie do 2 dni roboczych od daty zatwierdzenia dokumentacji
projektowej.
Zamawiający może wprowadzić Wykonawcę na obiekt dla rozpoczęcia tzw. prac przygotowawczych i demontażowych przed
zatwierdzeniem dokumentacji projektowej o ile uzna, że jest to w jego interesie.
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1.5.8

Gwarancje i serwis

Wykonawca obejmuje gwarancją na okres 5 lat całość robót budowlanych i zainstalowane systemy. Przez całość rozumie się
wszelkie wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone i uruchomione urządzenia i
oprogramowanie. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.
Wszystkie gwarancje udzielone przez Wykonawcę są niezależne od gwarancji producentów i dostawców.
Na etapie realizacji inwestycji wymagane jest udzielenie gwarancji systemowej przez producenta okablowania strukturalnego na
okres 25 lat.
Serwis gwarancyjny musi obejmować wykonywanie okresowych przeglądów systemów zgodnie z wymogami producentów oraz
przepisami branżowymi a także bezpłatną wymianę wszystkich elementów i komponentów, które uległy uszkodzeniu podczas
prawidłowej eksploatacji.
Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy sieci komputerowej wymagane jest przygotowanie przez Wykonawcę
magazynu serwisowego w siedzibie Zamawiającego zapewniającego skrócenie czasu awarii do minimum. Dotyczy to wszystkich
istotnych komponentów systemu w tym w szczególności przełączników Ethernet. Zamawiający zapewni właściwe przechowywanie
tych komponentów.
Jeżeli w trakcie sprawowania przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego zostaną udostępnione przez producentów systemów nowe
wersje oprogramowania (włączając tzw. firmware) Wykonawca jest zobowiązany do jego instalacji bez dodatkowych kosztów po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Czas usunięcia usterki wraz z ewentualną wymianą elementów lub komponentów na nowe wynosi maksymalnie 24 godziny, także
w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia drogą elektroniczną lub
faksem. Przez usunięcie usterki rozumie się przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości użytkowych w pełnym zakresie.
Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę czasu reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższego jak 8 godzin także w
soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady lub usterki, o której mowa wyżej, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
Udzielona gwarancja obejmuje także zakresy prac wykonane przez Podwykonawców
1.5.9

Rozwiązania równoważne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki
towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w
SIWZ, w szczególności określonych w pkt 1.1, 1.2. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub
pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w przypadku przywołanych w specyfikacji norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca
oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów
użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez
Zamawiającego. Wykonawca proponujący rozwiązania i materiały równoważne jest odpowiedzialny za wykazanie, że zastosowane
rozwiązanie i materiały spełniają zasadę równoważności we wszystkich wymienionych aspektach oraz uzyskanie zgody
Zamawiającego.
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2

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów
o
o

o

2.2

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane – roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane w ramach posiadanego
przez Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
Zamawiający posiada podkłady architektoniczne budynków w formie papierowej oraz w postaci plików *.pdf i udostępni ją
wyłonionemu w drodze postępowania Wykonawcy. Dokumentacja ta nie zawiera bieżącej inwentaryzacji budynków i nie
może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku ujawnienia różnic w stosunku do stanu
obecnego.
Żaden z budynków stanowiących kompleks Biblioteki Narodowej zlokalizowany w Al. Niepodległości 213 nie znajduje się
w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający stwierdza, że posiada prawo do dysponowania budynkami wchodzącymi w skład kompleksu Biblioteki Narodowej w
Warszawie w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w myśl przepisów Prawa Budowlanego.
2.3

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej;
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
PN-IEC 60364:2000 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach;
Normy dotyczące okablowania strukturalnego (ich najnowsze wydania): EIA/TIA 568A, TIA-942, ISO/IEC 11801, ISO/IEC
14763, ISO/IEC 24764 FCD, EN 50173, EN 50174, EN 50346, EN 55022B, EN 55024, EN 50167, EN 50168, EN 50169,
PN-EN 50310: 2007, ITU-T Rec. G.652: 1993, IEC 61935, TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASET, JTC 1/25N 981 (10GbE);
Polskie Normy branżowe instalacyjne i ogólnobudowlane wprowadzone do stosowania na zasadzie wiedzy technicznej;
Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń.

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje najnowsze wydanie przywołanej normy.
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2.4
Nr rys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Załączniki graficzne
Opis rysunku
plan pomieszczeń budynku "A1" - niski parter
plan pomieszczeń budynku "A1" - wysoki parter
plan pomieszczeń budynku "A1" - piętro 1
plan pomieszczeń budynku "A6" - niski parter
plan pomieszczeń budynku "A6" - wysoki parter
plan pomieszczeń budynku "A6" - piętro 1
przykładowy schemat ideowy tablicy zasileń
komputerowych DATA
przykładowy schemat ideowy tablicy gniazd ogólnych 230V
przykładowy schemat ideowy tablicy pośredniczącej
przykładowy schemat blokowy zasilania wykonanego w
2013r
schemat blokowy połączeń światłowodowych sieci LAN
schemat blokowy połączeń światłowodowych sieci IP
schemat blokowy połączeń wieloparowych sieci telefonii
analogowej
adaptacja pom. 065B na potrzeby montażu UPS 40kW
adaptacja pom. 065B na potrzeby montażu UPS 40kW
wentylacja mechaniczna zapewniająca 0,5 wymiany/h
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