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TYTUŁ SPECYFIKACJI
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Przebudowa sufitów podwieszanych i budowa
zbiorczych dróg kablowych
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Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
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ST- B -1.0 Przebudowa sufitów podwieszanych i budowa zbiorczych dróg kablowych
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zadania
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń
informatycznych oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu przy ul.Piastowskiej 14 i 15 w Opolu.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej przez firmę RK PROJEKT z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 95 we Wrocławiu.
1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robót zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zadania wymienionego w pkt. 1.1. Robotami objętymi
niniejszą specyfikacją są roboty budowlane związane z przebudową sufitów podwieszanych i budową
zbiorczych dróg kablowych, a w szczególności:
 Rozebranie istniejących zabudów sufitów podwieszanych na korytarzu na II, III, IV, V VI i częściowo na I
piętrze budynku głównego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z Projektem Wykonawczym,
 Zabezpieczenie istniejących urządzeń i instalacji montowanych w i na sufitach podwieszanych oraz w
przestrzeni między zabudową z płyt gipsowo-kartonowych a stropem na czas przebudowy,
 Wykonanie zbiorczych dróg kablowych służących do prowadzenia okablowania strukturalnego ze
stalowych ocynkowanych koryt perforowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i stropem
(dotyczy wszystkich kondygnacji oprócz poziomu piwnic),
 Wykonanie zbiorczych dróg kablowych służących do prowadzenia okablowania strukturalnego ze
stalowych ocynkowanych koryt perforowanych pod stropem w piwnicach,
 Wykonanie nowego sufitu podwieszanego o wymiarach zgodnych z Projektem Wykonawczym na
korytarzu na II, III, IV, V VI i częściowo I piętrze budynku głównego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Montaż wszystkich urządzeń i instalacji w nowej zabudowie,
 Prace wykończeniowe powierzchni ścian i sufitów mające na celu odtworzenie ich wyglądu (koloru i
faktury powierzchni).
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i
specyfikacją techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci i
obiektów lub urządzeń w budynku, także tych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacjach
powykonawczych instalacji budynkowych.
1.5 Organizacja robót.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne.
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia osób trzecich podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne
1.7 Ochrona środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska podano w ST -0.0- Wymagania ogólne
1.8 Warunki BHP i ochrona ppoż.
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST -0.0 Wymagania ogólne
1.9 Zaplecze budowy .
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.10 Organizacja ruchu .
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych oraz
przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul.
Piastowskiej 14 i 15 w Opolu
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Ogólne wymagania dotyczące organizacji ruchu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.11 Ogrodzenia.
Ogólne wymagania dotyczące ogrodzenia podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.12 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Klasyfikacja robót zgodnie z ST -0.0.
1.13 Definicje określeń podstawowych.
Użyte w Specyfikacji określenia są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, ST – 0.0 Wymagania
ogólne oraz Dokumentacją Projektową zadania wymienionego w pkt 1.1.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Przy wykonywaniu okładzin z płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
2.2 Materiały do wykonania zabudowy sufitów podwieszanych
Płyty gipsowo-kartonowe
Przy wykonaniu zabudowy powinna być stosowana płyta gipsowo-kartonowa o grubości12,5mm
ognioodporna zgodna z PN-EN 520+A1:2012 i ze specyfikacją podaną w Tablicy 1 i 2.
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Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:
- Wieszak w 60/100,
- Profile nośne 60/27,
- Profile przyścienne 28/27.
Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.
Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
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Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące
zabezpieczone przed korozją.
Masa szpachlowa
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny
być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt
powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego
(wykończeniowa). Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych
wyrobów.
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5mm.
2.5 Koryta perforowane do budowy dróg kablowych i osprzęt do ich mocowania
Do budowy dróg kablowych należy stosować koryta perforowane stalowe cynkowane metodą Sendzimira PN-EN
10346:2011 wykonane z blachy o grubości min. 1mm i wymiarach zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Do mocowania koryt perforowanych należy używać zamiennie zawiesi sufitowych lub półek wsporczych
stalowych cynkowanych metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011 nośności odpowiadającej pełnemu wypełnieniu
koryt. Rozstaw elementów mocujących i wsporczych nie powinien być większy niż 1,5m.
Do mocowania zawiesi sufitowych i półek wsporczych należy stosować kołki kotwiące o średnicy min.12mm.
2.6 Koryta siatkowe do budowy dróg kablowych i osprzęt do ich mocowania
Do budowy dróg kablowych należy stosować koryta siatkowe stalowe cynkowane metodą Sendzimira PN-EN
10346:2011 wykonane z drutu stalowego o wymiarach zgodnie z Projektem Wykonawczym. Do mocowania koryt
perforowanych należy używać zamiennie zawiesi sufitowych lub półek wsporczych stalowych cynkowanych
metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011 nośności odpowiadającej pełnemu wypełnieniu koryt. Rozstaw
elementów mocujących i wsporczych nie powinien być większy niż 1,5m. Do mocowania zawiesi sufitowych i
półek wsporczych należy stosować kołki kotwiące o średnicy min.12mm.
2.7 Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Ogólne warunki przyjęcia na budowę materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.8 Warunki przechowywania materiałów
Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Inne materiały i surowce
Materiały pomocnicze do prawidłowego wykonania Robót.
Wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Kontrola materiałów i surowców.
Kontrola materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
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3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania Robót
Prace rozbiórkowe wykonywane będą specjalistycznym sprzętem używanym do tego rodzaju robót.
Używany sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej jakości wykonanych robót oraz bezpieczeństwo
pracy. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
4.2. Wymagania dotyczące transportu materiałów do wykonania Robót
Materiały do wykonania Robót należy transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
5.2. Demontaż zabudowy sufitów podwieszanych
W celu przeprowadzenia nowych tras kablowych, ze względu na ograniczone miejsce w istniejącej
zabudowie oraz brak możliwości zaciągania nowego okablowania projektuje się przebudowę zabudowy
sufitu korytarza na I, II, III, IV, V i VI piętrze budynku głównego. Planuje się całkowite zdemontowanie
sufitów podwieszanych na korytarzach na II, III, IV, V i VI piętrze i ich ponowny montaż z nowych
materiałów. Wszelkie materiały rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy i zutylizować. Na I piętrze
planowany jest częściowy demontaż istniejącej zabudowy zgodnie z Projektem Wykonawczym. Należy
zabezpieczyć wszystkie instalacje, urządzenia i osprzęt mocowany do istniejącej zabudowy przed
uszkodzeniem i przygotować je do ponownej instalacji w nowej zabudowie w miejscach zapewniających ich
właściwe działanie i funkcjonalność. W przypadku konieczności wymiany części okablowania należy
stosować materiały o parametrach identycznych z pierwotnym wykonaniem.
5.3. Montaż zbiorczych dróg kablowych
Jako zbiorcze trasy kablowe wzdłuż korytarzy projektuje się wykonać koryta perforowane ocynkowane. Na I
piętrze wzdłuż korytarzy projektuje się wykonać koryta o wymiarach 200x60mm i 100x50mm. Natomiast na
poziomie II, III, IV, V i VI piętra projektuje się wykonanie koryt o wymiarach 400x60mm oraz 200x60mm i
150x50mm oraz 100x50mm. Koryta planuje się zamontować wewnątrz obudowy z płyt g/k na jednakowej
wysokości nie kolidującej z istn. urządzeniami, konstrukcją itd. Koryta mocować do stropu na zawiesiach
sufitowych lub wspornikach sufitowych mocowanych kotwami do stropu.
W piwnicy projektuje się rozbudowę istniejących tras kablowych przez montaż koryt perforowanych o
wymiarach 100x50mm.
W pomieszczeniach węzłów dystrybucyjnych i przy nawiązaniach z trasami koryt perforowanych planuje się
montaż drabinek siatkowych i drabinek pionowych o wymiarach zgodnych z Projektem Wykonawczym.
5.4. Montaż zabudowy sufitów podwieszanych
Na I piętrze planuje się zachowanie istniejących wymiarów zabudowy sufitu w korytarzu. Po zakończeniu
prac instalacyjnych projektuje się odtworzenie stanu istniejącego z wykorzystaniem nowych elementów
konstrukcyjnych (profile CD60 i UD30) i płyt gipsowo-kartonowych typu A gr.12,5mm. Łączenia płyt i
wszelkie nierówności należy pokryć odpowiednią masą szpachlową z zastosowaniem taśm wzmacniających
zgodnie ze sztuką budowlaną. Na zakończenie nanieść na całą powierzchnię masę gipsową
wykończeniową. Po uzyskaniu jednolitej gładkiej powierzchni powierzchnię płyt zagruntować, a następnie
pomalować dwukrotnie białą farbą lateksową. Planuje się malowanie całej powierzchni korytarza na
długości przebudowy w celu uzyskania jednolitego koloru. Wszelkie uzupełnienia tynków ścian związanych
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z prowadzeniem okablowania należy wykonywać z należytą starannością z zachowaniem koloru i faktury
ścian.
W zabudowie na w miejscach oznaczonych w Projekcie Wykonawczym planuje się montaż rewizji o
wymiarach 400x400mm wykonanych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały matowy.
W budynku głównym na korytarzu na II, III, IV, V i VI piętrze planuje się przebudowę zabudowy sufitu
podwieszanego ze zmianą wymiarów zabudowy po obu stronach korytarza i na całej jego długości.
Dodatkowo projektuje się poszerzenie jednego łącznika na każdym piętrze do szerokości 1050mm, w celu
prowadzenia zbiorczych tras kablowych. Projektuje się, aby zabudowa wzdłuż korytarzy miała wymiary
zewnętrzne 1230x200mm (szerokość x wysokość). Umożliwi to pomieszczenie istniejących i
projektowanych koryt kablowych i prowadzenie projektowanego okablowania w zbiorczych korytach
perforowanych od punktów logicznych PL do punktów dystrybucyjnych PD.
Po zakończeniu prac instalacyjnych projektuje się odtworzenie stanu istniejącego z wykorzystaniem nowych
elementów konstrukcyjnych (profile CD60 i UD30) i płyt gipsowo-kartonowych typu A gr.12,5mm. Łączenia
płyt i wszelkie nierówności należy pokryć odpowiednią masą szpachlową. Na zakończenie nanieść na całą
powierzchnię masę gipsową wykończeniową. Po uzyskaniu jednolitej gładkiej powierzchni powierzchnię płyt
zagruntować, a następnie pomalować dwukrotnie białą farbą lateksową. Planuje się malowanie całej
powierzchni korytarza na długości przebudowy w celu uzyskania jednolitego koloru. Odcinki instalacji od
krawędzi płyty sufitu podwieszonego do miejsc przebić do pomieszczeń od strony korytarza wykonać
podtynkowo z ułożeniem kabli w rurach RS. Bruzdy zaszpachlować, powierzchnię wygładzić masą gipsową
wykończeniową i pomalować dwukrotnie farbą lateksową.
Istniejące urządzenia instalacji p/poż i inne instalacje i urządzenia projektuje się przełożyć na nową
zabudowę z zachowaniem ich sprawności i pełnej funkcjonalności. W zabudowie na w miejscach
oznaczonych w Projekcie Wykonawczym planuje się zabudowę rewizji o wymiarach 400x400mm
wykonanych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały matowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
6.2 Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Podstawowe materiały :
 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioochronne,
 Profile stalowe ocynkowane do montażu zabudowy g/k typu CD60 i UD30,
 Osprzęt do montażu zabudowy suchej z płyt g/k,
 Koryta perforowane stalowe ocynkowane,
 Koryta siatkowe stalowe ocynkowane,
 Zawiesia sufitowe, półki wsporcze i elementy do montażu koryt,
 Gipsy szpachlowe i wykończeniowe,
 Farby lateksowe do malowania ścian i sufitów.
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót , materiały należy przed ich wbudowaniem
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych) powinna być zgodna z PN-B79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:
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Piastowskiej 14 i 15 w Opolu

8

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Przebudowa sufitów podwieszanych i budowa zbiorczych dróg kablowych –ST- B -1.0

- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.3 Kontrola i badania wykonanych Robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Elementy podlegające zakryciu należy kontrolować na bieżąco. Każdorazowo odbiory częściowe należy
wpisywać do dziennika budowy lub protokołu odbioru robót podlegających zakryciu.
Kontrolować należy:
- sposób wykonania mocowań tras kablowych i konstrukcji zabudowy,
- właściwą ilość elementów mocujących i rozstaw profili zapewniający sztywność i odpowiednią
nośność konstrukcji,
- jakość wykonania szpachlowania bruzd, krawędzi i miejsc mocowań,
- równość i gładkość powierzchni zabudowy po szpachlowaniu wykończeniowym,
- wypoziomowanie powierzchni i zachowanie wymiarów na całej długości zabudowy,
- zachowanie wymiarów obudowy i symetrii na całej długości korytarza,
- jakość i estetyka powłoki malarskiej.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7.2 Wymagania dotyczące Robót
Obmiar robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt.7.1
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
8.2 Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbiór robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt 8.1.
Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca w obecności Zamawiającego. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz
wiedzą techniczną,
- jakości wykonania robót.
W trakcie odbioru robót należy przedstawić :
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu,
- dokumentację powykonawczą,
- dziennik budowy,
- certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na wyroby budowlane używane do realizacji przedmiotowego
zakresu robót.
9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia określona w ST – 0.0 Wymagania ogólne
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia określono
w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z
wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
11 PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1
Normy
Numer normy polskiej
PN-EN 520+A1:2012

Tytuł normy
Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań

PN-EN 14195:2015-02

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody
badań

PN-EN 13963:2014-10

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badań

PN-EN 459-1:2010

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13279-1:2009

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania

PN-69/B-10280

Roboty
malarskie
budowlane
farbami
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

wodnymi

w ich aktualnym brzmieniu lub aktualne ich zamienniki.
11.2
Inne
1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 29 listopada 2013 wraz z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzględnieniem późniejszych zmian.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
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ST- T -2.0 Budowa rozdzielczej sieci teleinformatycznej
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zadania
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń
informatycznych oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu przy ul.Piastowskiej 14 i 15 w Opolu.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej przez RK PROJEKT z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 95 we Wrocławiu.
1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robót zadania wymienionego w pkt. 1.1
1.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zadania wymienionego w pkt. 1.1
Robotami objętymi niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną są roboty montażowe związane z
wykonaniem rozdzielczej sieci teleinformatycznej obejmującej swoim zakresem:
 Wykonanie instalacji dróg kablowych w pomieszczeniach biurowych w postaci koryt kablowych PCW
przystosowanych do montażu gniazd na zatrzask układanych na tynku,
 Wykonanie instalacji dróg kablowych w postaci rur PCW typu RS montowanych na tynku, pod tynkiem
lub w posadzkach wraz z doprowadzeniem powierzchni ścian, podłóg i sufitów do stanu pierwotnego,
 Wykonanie przepustów przez ściany działowe i konstrukcyjne z ułożeniem rur przepustowych PCW typu
RS wraz z doprowadzeniem powierzchni ścian i sufitów,
 Instalacją okablowania strukturalnego z zastosowaniem kabli ekranowanych STP kat.6A układanych w
korytach PCW, korytach perforowanych i zaciąganych do rur PCW typu RS,
 Montaż gniazd i osprzętu do gniazd okablowania strukturalnego typu RJ-45 dla Punktów Logicznych PL,
Punktów Logicznych Specjalnych PLS, punktów kamerowych PS i punktów dostępu do sieci WLAN –
AP,
 Montaż i wymianę szaf 19’’ w punktach dostępowych PD wraz z montażem ich wyposażenia zgodnie z
Projektem Wykonawczym,
 Montaż kabli światłowodowych sieci szkieletowej,
 Pomiary okablowania strukturalnego i kabli światłowodowych.
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i
specyfikacją techniczną. Wykonawca na czas prowadzenia robót odpowiedzialny jest za zabezpieczenie
wszelkich instalacji, sieci i obiektów lub urządzeń w budynku znajdujących się w rejonie prowadzonych prac,
także tych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacjach powykonawczych instalacji budynkowych.
1.5 Organizacja robót.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne.
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia osób trzecich podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne
1.7 Ochrona środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska podano w ST -0.0- Wymagania ogólne
1.8 Warunki BHP i ochrona ppoż.
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST -0.0 Wymagania ogólne
1.9 Zaplecze budowy .
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Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.10 Organizacja ruchu .
Ogólne wymagania dotyczące organizacji ruchu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.11 Ogrodzenia.
Ogólne wymagania dotyczące ogrodzenia podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.12 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Klasyfikacja robót zgodnie z ST -0.0.
1.13 Definicje określeń podstawowych.
Użyte w Specyfikacji określenia są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, ST – 0.0 Wymagania
ogólne oraz Dokumentacją Projektową zadania wymienionego w pkt 1.1.
1.14. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego
Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego ważne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta systemu okablowania przyjętego do realizacji w tym
projekcie. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do
objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 20 letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną
przez producenta okablowania.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Do montażu okablowania strukturalnego należy bezwzględnie używać komponentów kategorii 6a
przystosowanych do pracy w systemach informatycznych w paśmie do 500MHz zgodnie z ANSI/TIA//EIA568-B.2.10 i wymagania jako komponent zgodnie ze specyfikacją IEC 60603-7-41 / -51 oraz wymagania dla
łącza stałego i kanału dla klasy wydajności EA wyspecyfikowanej przez ISO/IEC 11801.
2.2 Materiały do budowy teleinformatycznej sieci rozdzielczej
Kable STP kat.6A
Do budowy okablowania poziomego należy stosować czteroparową (4 pary 24 AWG S/FTP 100 Ω)
komputerową skrętkę ekranowaną spełniającą wymagania kat. 6A. Powłoka kabla LSOH zgodna z normą
NFC 32062 ognioodporna zgodnie z normą IEC 332-1 & NFC 32070 2.1, kolor żółty.
Panele krosowe modułowe kat.6A
Należy stosować 19’’ panele krosowe modułowe o wysokości 1U ekranowane kategorii 6A
zawierające 24 modułowych portów RJ-45. Gniazda powinny być zakończone według schematu
T568B zgodnie za specyfikacją ISO/IEC 11801:2002. Kolor panela jasnoszary RAL 7035.
Gniazda RJ-45 kat. 6A
Do montażu zakończeń kabli STP w pomieszczeniach biurowych dla standardowych punktów logicznych PL
(4xRJ45+2xDATA) należy stosować gniazda RJ-45 modułowe kat. 6A przystosowane do montażu w
korytach kablowych na zatrzask.
Do montażu zakończeń kabli STP w pomieszczeniach specjalnych dla punktów logicznych specjalnych PL
należy stosować gniazda RJ-45 modułowe kat. 6A przystosowane do montażu w korytach kablowych na
zatrzask lub inne zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Do montażu zakończeń kabli STP dla punktów kamerowych PK (2xRJ45) należy stosować gniazda RJ-45
modułowe kat. 6A przystosowane do montażu natynkowego lub podtynkowego zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Do montażu zakończeń kabli STP dla punktów dostępowych sieci WLAN - AP (2xRJ45) należy stosować
gniazda RJ-45 modułowe kat. 6A przystosowane do montażu natynkowego lub podtynkowego zgodnie z
Dokumentacją Projektową.

Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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2.3. Materiały do budowy sieci szkieletowej
Kabel światłowodowy
Do budowy połączeń światłowodowych sieci magistralnej należy stosować kable światłowodowe tubowe typu
ZW-NOTKtsd z włóknami światłowodowymi jednodomowymi zgodnymi z normą ITU-T G.652D o pojemności
zgodnej z dokumentacją projektową (24 włókna jednomodowe).
Przełącznice optyczne
Do montażu przełącznic ODF należy stosować przełącznice panelowe 19’’ 24 polowe dupleksowe SC/PC z
wysuwem teleskopowym wyposażone w 12 adapterów i pigtali typu SC/PC SM duplex, tackę spawów na 24
spawy i przepusty kablowe. Obudowa przełącznicy koloru jasnoszarego RAL 7035.
2.4. Koryta PCW (PCV)
Do budowy dróg kablowych w pomieszczeniach biurowych należy stosować koryta wykonane z twardego PCW
koloru białego przystosowane do montażu gniazd RJ-45 i gniazd DATA na zatrzask w systemie modułowym.
Przy bezpośrednio przy stanowiskach pracy należy stosować koryta o wymiarach 85x50mm lub 130x50mm.
Koryta wyposażać w przegrody dla oddzielenia kabli elektrycznych od kabli komputerowych. Dopuszcza się
układania kabli elektrycznych i komputerowych STP w jednej komorze na krótkich odcinkach. Dla prowadzenia
zbiorczych tras kablowych należy stosować koryta PCW o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
Koryta PCW powinny spełniać następujące wymagania:
 Jednolity kolor i gładka powierzchnia,
 Odporność na uderzenia: 2,0 J,
 Minimalna temperatura magazynowania i transportu: -25°C,
 Minimalna temperatura instalacji i eksploatacji: -5°C,
 Maksymalna temperatura eksploatacji: +60°C,
 Odporność na rozprzestrzenianie ognia: Nie rozprzestrzenia ognia, klasa palności V-0,
 Stopień ochrony: IP 40,
 Napięcie znamionowe: 500 V,
 Stopień odporności mechanicznej: IK 07.
Do budowy systemu tras kablowych z koryt PCW należy stosować kompletny system gwarantujący wysoką
estetykę wyglądu. Elementy wykończeniowe które bezwzględnie należy stosować to:
 pokrywy,
 końcówki listew/koryt,
 Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne regulowane,
 Łączniki kątowe, proste, odgałęźne,
 Przegrody separujące,
 Spinki podstaw,
 Łączniki podstaw i pokryw,
 Inne potrzebne do estetycznego wykończenia.
2.5 Rury PCW (PCV)
Do prowadzenia okablowania w miejscach gdzie nie ma możliwości stosowania k oryt PCW, a w
szczególności dla tras prowadzonych pod tynkiem lub w posadzkach i przy przepustach należy
stosować rury PCW typu RS o średnicy i ilości dostosowanej do ilości prowadzonych kabli i zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Do łączenia rur stosować specjalne łączniki.
 Rury PCW powinny spełniać następujące wymagania:
 Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia.
 Odporność na zgniatanie: 320 N.
 Odporność na udary: 1 J.
 Temperatura pracy: minimalna: -5°C maksymalna: +60°C.
 Kolor: biały.
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
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2.6 Koryta siatkowe do budowy dróg kablowych i osprzęt do ich mocowania
Do budowy dróg kablowych należy stosować koryta siatkowe stalowe cynkowane metodą Sendzimira PN-EN
10346:2011 wykonane z drutu stalowego o wymiarach zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Do mocowania koryt perforowanych należy używać zamiennie zawiesi sufitowych lub półek wsporczych
stalowych cynkowanych metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011 nośności odpowiadającej pełnemu
wypełnieniu koryt. Rozstaw elementów mocujących i wsporczych nie powinien być większy niż 1,5m.
Do mocowania zawiesi sufitowych i półek wsporczych należy stosować kołki kotwiące o średnicy min.12mm.
Do koryt należy stosować komplet elementów wykończeniowych dla zapewniających stabilność konstrukcji i
estetykę wykonania, jak łączniki, narożniki zakończenia itd.
2.7 Szafy 19’’ do wyposażenia punktów dostępowych PD i ich wyposażenie
Dla węzłów PD2.0, PD3.0, PD4.0, PD5.0 i PD6.0 projektuje się instalację szaf 19’’ o wysokości 42U o
wymiarach zewnętrznych 80x80cm ustawionych na stopkach regulowanych z cokołem 100mm z otworami
wentylacyjnymi. Dla lokowania okablowania węzłów dostępowych PD3.1, PD4.1 i PD6.1 projektuje się
montaż szaf 19’’ o wysokości 36U i wymiarach zewnętrznych 80x60cm (szer.xgłęb.) na kółkach z
możliwością blokady umożliwiających łatwe przesunięcie szafy.
Szafy 19’’ powinny być z przednim i tylnym stelażem, wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno
pokrytej powłoką proszkową w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Szafy powinny być dostarczone w stanie
złożonym, gotowym do montaży paneli oraz osprzętu. Szafy o konstrukcji spawanej i zgrzewanej,
posiadające drzwi przednie przeszklone, wyposażone w zamek patentowy punktowy, możliwość otwierania
na lewą/prawą stronę (w celu przełożenia drzwi). Dostęp do wnętrza szafy poprzez drzwi przednie,
demontowalne osłony boczne oraz drzwi tylne, możliwość regulacji położenia ramy 19” regulowane stopki
zapewniające możliwość wypoziomowania szafy, pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy, szczotkowy
przepust kablowy. Należy zamontować panel wentylacyjny sufitowy, zaślepki filtracyjne i cokół.
Szafy piętrowych węzłów dostępowych projektuje się wyposażyć lub doposażyć zgodnie z Dokumentacją
Projektową w następujące elementy:
 Panele wentylacyjne lub wentylatory sufitowe z włącznikiem termicznym,
 Panele krosowe modułowe 24xRJ45 kat.6A 1U,
 Panele porządkujące 1U,
 Uchwyty lub koryta kablowe do prowadzenia patchcordów w pionie,
 Listwy zasilające na 9 gniazd wtyczkowych 1U,
 Listwy uziomu,
 Przepusty szczotkowe dla wprowadzenia kabli do szaf dystrybucyjnych.
Wszystkie elementy stosowane do wyposażenia szaf powinny być wykonane w kolorze jasnoszarym RAL
7035 i zapewnić właściwe funkcjonowanie i ergonomiczność punktów dostępowych.
2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Ogólne warunki przyjęcia na budowę materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.9. Warunki przechowywania materiałów
Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.10. Inne materiały i surowce
Materiały pomocnicze do prawidłowego wykonania Robót.
Wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.11. Kontrola materiałów i surowców.
Kontrola materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
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3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania Robót
Wykonawca okablowania strukturalnego powinien wykazać dostępność następujących urządzeń:
 testera okablowania strukturalnego kategorii 6A(10GbE)/6/5E/5/3 oraz klasy ISO EA/E/D/C,
umożliwia pomiary i certyfikację w paśmie od 1 do 500 MHz, obsługuje gniazda RJ45, poziom
dokładności pomiaru IIIe zweryfikowany niezależnie przez laboratorium,
 reflektometru do pomiarów torów optycznych jednomodowych na długości fali 1310nm i 1550nm,
 zestaw do pomiaru mocy optycznej,
 spawarka do włókien światłowodowych z pomiarem jakości spawu,
 kompletu narzędzi do obróbki kabli STP i kabli światłowodowych.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
4.2. Wymagania dotyczące transportu materiałów do wykonania Robót
Materiały do wykonania Robót należy transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
5.2. Oznaczenia gniazd RJ-45 i panel krosowych
Przyjęto następujący sposób oznaczania gniazd komputerowych RJ-45 i paneli krosowych. Każdy kabel ma
takie samo oznaczenie po stronie gniazda i panelu krosowego wg wzoru: XXX/NN – gdzie XXX to nr pokoju
gdzie zainstalowane jest gniazdo, a NN to nr kolejny gniazda w pokoju. Oznaczenia powinny być czytelne,
trwałe zafoliowane i zgodne z PW. Panele krosowe powinny być trwale oznaczone nr szafy i kolejnymi nr
alfabetu począwszy od panelu umieszczonego najwyżej w szafie, np. PD2.0/A.
5.3. Montaż koryt i rur PCW
W typowych pomieszczeniach biurowych planuje się montaż koryt PCW o wymiarach 85x50mm lub
130x50mm przystosowanych montażu gniazd RJ-45 i elektrycznych gniazd wtyczkowych DATA na
zatrzask. Typowo wysokość prowadzenia koryt w miejscach montażu punktów logicznych PL powinna
wynosić ok.0,4m. Miejsce montażu koryt i punktów każdorazowo należy dostosować do istniejącego
rozkładu stanowisk pracy z uwzględnieniem istniejącego umeblowania i stałych zabudów. Koryta
montować z zachowaniem poziomów i pionów. Przebicia przez ściany należy wykonywać z montażem
rur ochronnych PCW dostosowanych średnicą do liczby prowadzonych kabli. Tynk w okolicach przebić
należy uzupełnić, wyrównać gładzią gipsową i pomalować kolorem zgodnym z kolorem pomieszczenia.
W pomieszczeniach specjalnych – salach konferencyjnych i gabinetach okablowanie należy prowadzić
z wykorzystaniem istniejących i projektowanych koryt lub rur PCW z zastosowaniem oklein
drewnopodobnych lub podtynkowo zgodnie z Projektem Wykonawczym (PW). St osować gniazda
podtynkowe, natynkowe lub montaż w puszkach podłogowych zgodnie z PW. Wyposażenie punktów
logicznych specjalnych PLS w gniazda RJ-45 i gniazda zasilania DATA zostanie określone w Projekcie
Wykonawczym (PW). We wskazanych w PW miejscach zastosować puszki podłogowe. Pokrywy puszki
podłogowej wykleić okleiną drewnopodobną lub inną zbliżoną kolorem i fakturą do wykończenia
podłogi w miejscu instalacji.
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5.4. Montaż kabli STP
Okablowanie projektuje się prowadzić w pomieszczeniach biurowych n/t w proj. korytach PCW
85x50mm lub 130x50 zgodnie PW. W pomieszczeniach specjalnych instalację projektuje się jako
podtynkową lub natynkową, szczegóły sposobu prowadzenia podano w PW. Na korytarzach
okablowanie prowadzić w proj. korytach perforowanych instalowanych w zabudowie z płyt g/k.
Przebicia przez ściany należy wykonywać z montażem rur ochronnych PCW dostosowanych średnicą
do liczby prowadzonych kabli. Tynk w okolicach przebić należy uzupełnić stosując zaprawę
cementową, a po jej związaniu wyrównać gładzią gipsową i pomalować kolorem zgodnym z kolorem
pomieszczenia. Zachowywać promienie gięcia kabli. W pionach i korytach perforowanych kable
mocować za pomocą opasek.
5.5. Montaż gniazd RJ-45 i paneli krosowych
Dla typowych pomieszczeń biurowych planuje się montaż punktów logicznych PL wyposażonych w 4
gniazda RJ-45 mocowane na zatrzask w korytach/listwach PCW.
W pomieszczeniach specjalnych – salach konferencyjnych i gabinetach okablowanie należy prowadzić z
wykorzystaniem istniejących i projektowanych koryt lub rur PCV z zastosowaniem oklein drewnopodobnych
lub podtynkowo zgodnie z Projektem Wykonawczym (PW). Stosować gniazda podtynkowe, natynkowe lub
montaż w puszkach podłogowych zgodnie z PW. Wyposażenie punktów logicznych specjalnych PLS w
gniazda RJ-45 i gniazda zasilania DATA zostanie określone w Projekcie Wykonawczym (PW). We
wskazanych w PW miejscach zastosować puszki podłogowe. Pokrywy puszki podłogowej wykleić okleiną
drewnopodobną lub inną zbliżoną kolorem i fakturą do wykończenia podłogi w miejscu instalacji.
Do montażu zakończeń kabli STP dla punktów kamerowych PK (2xRJ45) należy stosować gniazda RJ-45
modułowe kat. 6A przystosowane do montażu natynkowego lub podtynkowego zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Do montażu zakończeń kabli STP dla punktów dostępowych sieci WLAN - AP (2xRJ45) należy stosować
gniazda RJ-45 modułowe kat. 6A przystosowane do montażu natynkowego lub podtynkowego zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
Kable STP rozszyć na proj. 24-portowych modułowych ekranowanych panelach krosowych o wysokości 1U.
Sposób montażu paneli krosowych określono w dokumentacji projektowej.
5.6. Montaż szaf 19’’ i ich wyposażenia
Pietrowe punkty dostępowe PD projektuje się wyposażyć w odpowiednią liczbę szaf typu
teleinformatycznych określoną w PW. Dla węzłów PD2.0, PD3.0, PD4.0, PD5.0 i PD6.0 projektuje się
instalację szaf 19’’ o wysokości 42U o wymiarach zewnętrznych 80x80cm. Dla lokowania okablowania
węzłów dostępowych PD3.1, PD4.1 i PD6.1 projektuje się montaż szaf 19’’ o wysokości 36U i
wymiarach zewnętrznych 80x60cm (szer.xgłęb.). Szafy piętrowych węzłów dostępowych projektuje się
wyposażyć lub doposażyć zgodnie z PW w następujące elementy:
 Panele wentylacyjne z włącznikiem termicznym,
 Panele krosowe modułowe 24xRJ45 kat.6A 1U,
 Panele porządkujące 1U,
 Uchwyty kablowe do prowadzenia patchcordów,
 Listwy zasilające na 9 gniazd wtyczkowych 1U,
 Listwy uziomu,
 Przepusty szczotkowe dla wprowadzenia kabli do szaf dystrybucyjnych.
Miejsce montażu elementów wyposażenia szaf dystrybucyjnych określono w PW.
W projekcie przewidziano wymianę istniejących szaf 49U na nowe szafy dla wybranych punktów
dostępowych zgodnie z projektem. Wykonawca w cenie kontraktowej ujmie przełożenie istniejącego
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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sprzętu w postaci przełącznic ODF, paneli zasilania, paneli wentylacyjnych i innych urządzeń
aktywnych i pasywnych do nowych szaf.
5.7. Demontaż i montaż istniejącej zabudowy drewnianej, koryt kablowych i mebli
Wykonawca zapewni demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów trwałej zabudowy
drewnianej, z płyt meblowych i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia okablowania z
doprowadzeniem wyglądu tych elementów do stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni przesunięcie,
demontaż i ponowny umeblowania niezbędny do wykonania zasadniczych prac budowlanych.
Wykonawca zapewni bieżącą ochronę wszelkich mebli, urządzań, wykładzin i innego sprzętu przd
uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zapyleniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
6.2 Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót , materiały należy przed ich wbudowaniem
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
6.3 Kontrola i badania wykonanych Robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Elementy podlegające zakryciu należy kontrolować na bieżąco. Każdorazowo odbiory częściowe należy
wpisywać do dziennika budowy lub protokołu odbioru robót podlegających zakryciu.
Kontrolować należy:
- sposób ułożenia koryt i rur PCW,
- sposób wykonania przebić przez ściany,
- jakość wykonania miejscowych odtworzeni powierzchni ścian, sufitów i podłóg,
- jakość odtworzenia elementów zabudów trwałych.
6.4 Kontrola wykonania miedzianej okablowania strukturalnego
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności
kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności ułożenia i oznaczeń kabli STP z dokumentacją projektową,
 sprawdzenie kompletności i szczelności uszczelnień,
 sprawdzenie poprawności montażu paneli krosowych,
 sprawdzenie poprawności wykonania złączy końcowych RJ-45,
 pomiary końcowe okablowania miedzianego.
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie testy i
pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6A/Klasy EA, zgodnie z
wymogami zawartymi w normach i sprawdzić ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia
certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania
z wymaganiami norm w tym zakresie. Pomiary wykonać dla wszystkich zamontowanych gniazd RJ-45.
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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Łącznie z wynikami pomiarów należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu
pomiarowego.
Podstawowe mierzone parametry okablowania miedzianego to:
 mapa połączeń,
 tłumienność przejścia,
 przesłuch zbliżony (NEXT),
 przesłuch zbliżony skumulowany w jednej parze (PSNEXT),
 wyrównany współczynnik przesłuchu zdalnego (ELFEXT),
 skumulowany współczynnik przesłuchu zdalnego (PS, ELFEXT)
 straty odbiciowe,
 opóźnienie propagacji,
 długość kabla,
 różnica opóźnień (delay skew).
6.5. Kontrola wykonania części optycznej okablowania strukturalnego
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności
kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności ułożenia kabli optycznych z dokumentacją projektową,
 sprawdzenie kompletności i szczelności uszczelnień,
 sprawdzenie poprawności montażu przełącznic optycznych,
 sprawdzenie poprawności wykonania złączy końcowych,
 pomiary końcowe tłumienności metodą transmisyjną,
 pomiary reflektancji złączy końcowych,
 pomiary reflektometryczne na długości fali 1310nm i 1550nm.
Pomiary wykonać dla wszystkich zamontowanych włókien.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7.2 Wymagania dotyczące Robót
Obmiar robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt.7.1
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
8.2 Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt 8.1.
Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca w obecności Zamawiającego. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, przepisami szczegółowymi, odpowiednimi
normami oraz wiedzą techniczną,
- jakości wykonania robót.
W trakcie odbioru robót należy przedstawić :
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu,
- dokumentację powykonawczą,
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-

dziennik budowy,
certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na wyroby budowlane używane do realizacji przedmiotowego
zakresu robót,
protokoły z pomiarów okablowania miedzianego i światłowodowego,
20-letni certyfikat gwarancyjny producenta systemu okablowania strukturalnego.

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia określono w ST – 0.0 Wymagania ogólne. Podstawowe przepisy w zakresie
realizowania planowanego przedsięwzięcia określono w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z
wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
11 PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1
Normy
Numer normy polskiej
PN-EN 50173-1:2011

Tytuł normy
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1:
Wymagania ogólne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2:
Pomieszczenia biurowe
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 5:
Centra danych
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-0
ANSI/TIA/EIA 568-B
IEC 60603-7-41 ED. 1.0 B:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-41: Detail specification for 8way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions with
frequencies up to 500 MHz

ISO/IEC 11801/Amd2/Cor1:2010

Information technology - Generic cabling for customer premises Amendment 2

ISO/IEC 11801:2002

Information technology - Generic cabling for customer premises

ITU-T G.652D

Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

w ich aktualnym brzmieniu lub aktualne ich zamienniki.
11.2

Inne
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1.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 29 listopada 2013 wraz z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzględnieniem późniejszych zmian.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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ST-E-1.0 Budowa instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych dla urządzeń sieci
informatycznej
1.
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zadania
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych oraz
przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy
ul.Piastowskiej 14 i 15 w Opolu.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji projektowej
sporządzonej przez RK PROJEKT z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 95 we Wrocławiu.
1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robót zadania wymienionego w pkt. 1.1
1.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zadania wymienionego w pkt. 1.1
Robotami objętymi niniejszą specyfikacją są roboty związane z budową instalacji uziemienia i połączeń
wyrównawczych dla urządzeń informatycznych w budynku, a w szczególności:
 Wykonanie uziomu zewnętrznego w terenie złożonego z 3 kpl. uziomów pionowych z prętów
pomiedziowanych Ø 17,2 dłg. 6 m każdy
 Połączenie w ziemi uziomów pionowych jw. taśmą Fe/Zn 30x5 między sobą
 Połączenie taśmą Fe/Zn 30x5 uziomu zewnętrznego z główną szyną wyrównania potencjałów w
pomieszczeniu UPS w piwnicy budynku
 Rozbudowa istniejącej głównej szyny uziemiającej taśmą Fe/Zn 30x5 w pomieszczeniu UPS w piwnicy
budynku
 Wykonanie lokalnych szyn uziemiających taśmą Fe/Zn 30x5 w pomieszczeniach dystrybucyjnych i
wybranych pomieszczeniach biurowych
 Wykonanie magistrali uziemiającej przewodem YLYżo 0,6/1kV typ 1x35 od głównej szyny uziemiającej
do lokalnych szyn uziemiających w budynku
 Wykonanie przewodem YLYżo 0,6/1kV typ 1x6 połączeń wyrównawczych urządzeń informatycznych
(szafy dystrybucyjne) i ciągów instalacyjnych ( korytka ) przewodem YLYżo 0,6/1kV typ 1x6.
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i
specyfikacją techniczną .Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci i obiektów
lub urządzeń w budynku i podziemnych, także tych, które nie zostały uwzględnione w ewidencji urządzeń
podziemnych.
1.5 Organizacja robót.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne.
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia osób trzecich podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne
1.7 Ochrona środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska podano w ST -0.0- Wymagania ogólne
1.8 Warunki BHP i ochrona ppoż.
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST -0.0 Wymagania ogólne
1.9 Zaplecze budowy .
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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1.10 Organizacja ruchu .
Ogólne wymagania dotyczące organizacji ruchu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.11 Ogrodzenia.
Ogólne wymagania dotyczące ogrodzenia podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.12 Zabezpieczenie chodników i jezdni .
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia chodników i jezdni podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
1.13 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Klasyfikacja robót zgodnie z ST -0.0.
1.14 Definicje określeń podstawowych.
Użyte w Specyfikacji określenia są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, ST – 0.0 Wymagania ogólne
oraz Dokumentacją Projektową zadania wymienionego w pkt 1.1.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.2 Rodzaje materiałów
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania robót rozbiórkowych.
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Ogólne warunki przyjęcia na budowę materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.4 Warunki przechowywania materiałów
Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.5 Inne materiały i surowce.
Materiały pomocnicze do prawidłowego wykonania Robót.
Wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.6 Kontrola materiałów i surowców.
Kontrola materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne..
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
3.2 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania Robót
Prace rozbiórkowe wykonywane będą specjalistycznym sprzętem używanym do tego rodzaju robót. Używany
sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej jakości wykonanych robót oraz bezpieczeństwo pracy.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
4.2 Wymagania dotyczące transportu materiałów do wykonania Robót
Materiały do wykonania Robót należy transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
5.2 Wykonanie Robót
 Do rozpoczęcia prac można przystąpić po przekazaniu Terenu Budowy.
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z Projektem
oraz dokumentami zawierającymi zgodę na prowadzenie prac
 Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić na mapie do celów projektowych trasy występowania
sieci podziemnych oraz sprawdzić odpowiednimi przyrządami całość terenu w celu wykrycia sieci
znajdujących się na placu budowy.
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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 Teren prowadzenia prac należy ogrodzić i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
 Istnienie wszelkich urządzeń niewiadomego pochodzenia ujawnionych w trakcie prac należy
niezwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru.
 Naprawa uszkodzonych, przerwanych sieci, instalacji i magistral w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne. Przed przystąpieniem do robót
związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar ich wykonania właścicielowi tych
urządzeń i dokona aktualizacji zawartych uzgodnień. Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z
wykonywaniem robót np. lokalizacja i identyfikacja urządzeń w ziemi itp.
5.3 Trasowanie uziomu
Trasę uziomu ma wytyczyć uprawniony geodeta. Po wykonaniu robót ( przed zasypaniem) należy zgłosić
wykonanie uprawnionemu geodecie.
5.4 Wykonanie instalacji
 Taśmę uziomu zewnętrznego ułożyć na głębokości 0,8 m. W miejscach lokalizacji istniejących sieci
podziemnych wykopy wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego
 Uziomy pionowe wykonywać do uzyskania wymaganej wartości oporności
 Wszystkie miejsca łączeń zabezpieczyć antykorozyjnie
 Po zakończeniu robót zrekultywować teren
 Szyny uziemiające w budynku montować na izolatorach wsporczych na ścianie, malować w zielono-żółte
paski
 Przewody instalacji uziemiającej układać:
- w istniejących korytach Fe/Zn i rurach,
- w projektowanych korytkach Fe/Zn,
- przejścia przez stropy i ściany w rurami PCW.
 Przewody łączyć do szyn uziemiających prze skręcanie
 Wszystkie miejsca łączeń zabezpieczyć antykorozyjnie
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
6.2 Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Podstawowe materiały :
 Taśma Fe/Zn 30x5
 Pręt Fe/Cu Ø 17,2
 przewód 0,6/1kV typ YLYżo 1x35
 przewód 0,6/1kV typ YLYżo 1x6
 korytko Fe/Zn 35x30
 rura RVS 28
 izolatory wsporcze
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonania robót , materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny robót.
6.3 Kontrola i badania wykonanych Robót
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7.2 Wymagania dotyczące Robót
Obmiar robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt.7.1
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
8.2 Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbiór robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt 8.1
Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca w obecności Zamawiającego. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz
wiedzą techniczną
- jakości wykonania robót
- spełnienie wymagań minimalnych dopuszczalnych rezystancji.
W trakcie odbioru robót należy przedstawić :
dokumentację powykonawczą
- dziennik budowy
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń i zabezpieczeń
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji
- certyfikaty na wyroby.
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia określona w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia określono
w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z
wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1 Normy
Numer normy polskiej
Tytuł normy
PN-93/E-90401
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-87/E-90050
PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-6-61

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na
stałe. Ogólne wymagania i badania.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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PN-86/E-08120

Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące
bezpieczeństwa.

w ich aktualnym brzmieniu lub aktualne ich zamienniki.
11.2 Inne
1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 29 listopada 2013 wraz z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzględnieniem późniejszych zmian.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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ST-E-2.0 Budowa instalacji elektrycznej dedykowanej do urządzeń teleinformatycznych
1.
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zadania
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych oraz
przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy
ul. Piastowskiej 14 i 15 w Opolu.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji projektowej
sporządzonej przez RK PROJEKT z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 95 we Wrocławiu.
1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robót zadania wymienionego w pkt. 1.1
1.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zadania wymienionego w pkt. 1.1
Robotami objętymi niniejszą specyfikacją są roboty związane z budową instalacji elektrycznej , jak niżej :







1. Dedykowanej do gniazd komputerowych:
Ułożenie przewodu 450/750 V typ YDYżo 3x2,5 od istniejących tablic rozdzielczych piętrowych (TPK) i
odbiorczych (TD, TDW) do punktów logicznych PL i PLS w pomieszczeniach biurowych
Demontaż w tablicach odbiorczych wyłączników instalacyjnych nadprądowych 1-biegunowych typ B-16
Montaż w tablicach rozdzielczych i odbiorczych wyłączników instalacyjnych nadprądowych 1biegunowych typ B-10
Montaż w tablicach odbiorczych wyłączników instalacyjnych różnicowoprądowych 1-biegunowych typ B10-30-A
Montaż gniazd elektrycznych DATA 2P+Z na korytach instalacyjnych i w kasetach podłogowych

2. Zasilającej do urządzeń teleinformatycznych, w szczególności :
 Ułożenie przewodu 450/750 V typ YDYżo 3x4 od istniejących tablic rozdzielczych piętrowych (TPK) do
szaf dystrybucyjnych teleinformatycznych
 Montaż w tablicach rozdzielczych piętrowych (TPK) wyłączników instalacyjnych różnicowoprądowych 1biegunowych typ B-20-30-A
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i
specyfikacją techniczną .Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci i obiektów
lub urządzeń, także tych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji.
1.5 Organizacja robót.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne.
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia osób trzecich podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne
1.7 Ochrona środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska podano w ST -0.0- Wymagania ogólne
1.8 Warunki BHP i ochrona ppoż.
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST -0.0 Wymagania ogólne
1.9 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Klasyfikacja robót zgodnie z ST -0.0.
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
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1.10 Definicje określeń podstawowych.
Użyte w Specyfikacji określenia są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, ST – 0.0 Wymagania ogólne
oraz Dokumentacją Projektową zadania wymienionego w pkt 1.1.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 0-00.00 Wymagania ogólne.
2.2 Rodzaje materiałów
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania robót rozbiórkowych.
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Ogólne warunki przyjęcia na budowę materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.4 Warunki przechowywania materiałów
Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.5 Inne materiały i surowce.
Materiały pomocnicze do prawidłowego wykonania Robót.
Wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.6 Kontrola materiałów i surowców.
Kontrola materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne..
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
3.2 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania Robót
Prace wykonywane będą specjalistycznym sprzętem używanym do tego rodzaju robót. Używany sprzęt musi
gwarantować uzyskanie wymaganej jakości wykonanych robót oraz bezpieczeństwo pracy.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
4.2 Wymagania dotyczące transportu materiałów do wykonania Robót
Materiały do wykonania Robót należy transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
5.2 Wykonanie Robót
 Do rozpoczęcia prac można przystąpić po przekazaniu Terenu Budowy.
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z Projektem
oraz dokumentami zawierającymi zgodę na prowadzenie prac
 Istnienie wszelkich urządzeń niewiadomego pochodzenia ujawnionych w trakcie prac należy
niezwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru
 Naprawa uszkodzonych, przerwanych sieci, instalacji i magistral w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne. Przed przystąpieniem do robót
związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar ich wykonania właścicielowi tych
urządzeń i dokona aktualizacji zawartych uzgodnień. Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z
wykonywaniem robót np. lokalizacja i identyfikacja urządzeń itp.
5.3 Wykonanie instalacji
 W pomieszczeniach biurowych instalacje wykonać następująco:
- od tablic odbiorczych do wielotorowego koryta instalacyjnego – na ścianach w korytkach z tworzywa 40x40,
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
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- w wielotorowych korytach instalacyjnych wspólnie z instalacją teleinformatyczną do punktów logicznych
instalowanych na tych korytach,
- pod podestem, pod parapetami i na ścianach w rurach PCW,
- w posadzkach i w ścianach w bruzdach w rurach PCW,
 W korytarzu instalacje wykonać następująco:
- w zabudowie sufitu w istniejących i projektowanych korytkach Fe/Zn,
- w ścianach w bruzdach w rurach PCW.
 Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w rurach PCW.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
6.2 Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Podstawowe materiały :
 przewód 450/750 V typ YDYżo 3x4
 przewód 450/750 V typ YDYżo 3x2,5
 korytko Fe/Zn 35x30
 koryto PCW 40x40
 koryto PCW 40x40 z okleiną drewnopodobną
 rura PCW 21
 rura PCW 28
 rura PCW 37
 gniazdo wtykowe n/t DATA 2P+Z
 wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ B-10
 wyłącznik instalacyjny różnicowoprądowy typ B-10-30-A
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości ,kartami gwarancyjnymi , protokołami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonania robót , materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny robót.
6.3 Kontrola i badania wykonanych Robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7.2 Wymagania dotyczące Robót
Obmiar robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt.7.1
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
8.2 Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbiór robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt 8.1
Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca w obecności Zamawiającego. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz
wiedzą techniczną
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
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- jakości wykonania robót
- spełnienie wymagań minimalnych dopuszczalnych rezystancji.
W trakcie odbioru robót należy przedstawić :
- dokumentację powykonawczą
- dziennik budowy
- protokoły z oględzin
- protokoły z wykonanych niezbędnych pomiarów
- certyfikaty na wyroby.
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia określona w ST – 0.0 Wymagania ogólne
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia określono
w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z
wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1 Normy
Numer normy polskiej
Tytuł normy
PN-93/E-90401
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-87/E-90050
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na
stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów
PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 61293
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
29
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PN-86/E-08120
N SEP-E-001
N SEP-E-004

Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące
bezpieczeństwa.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

w ich aktualnym brzmieniu lub aktualne ich zamienniki.
11.2 Inne
1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 29 listopada 2013 wraz z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzględnieniem późniejszych zmian.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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ST-E-1.0 Przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia na korytarzu
1.
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zadania
Budowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych oraz
przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy
ul.Piastowskiej 14 i 15 w Opolu.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji projektowej
sporządzonej przez RK PROJEKT z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 95 we Wrocławiu.
1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robót zadania wymienionego w pkt. 1.1
1.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zadania wymienionego w pkt. 1.1
Robotami objętymi niniejszą specyfikacją są roboty związane z przebudową instalacji oświetlenia na korytarzach
pięter od II do VI w budynku głównym.
1.









Przebudowa oświetlenia podstawowego na korytarzach na piętrach od II do IV, w szczególności :
Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia
Zabudowa nowych opraw oświetleniowych wbudowanych w zabudowę sufitu
Ułożenie nowej instalacji zasilającej przewodem 450/750 V typ YDYżo 3x1,5
Montaż przycisków zwiernych sterowniczych oświetlenia
Ułożenie instalacji sterowniczej do przycisków przewodem 450/750 V typ YDYżo 2x1
Montaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI przekaźników bistabilnych
Demontaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI wyłączników nadprądowych typ B-16
Montaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI wyłączników nadprądowych typ B-10

2.









Przebudowa oświetlenia podstawowego na korytarzach na piętrach od V do VI, w szczególności :
Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia
Zabudowa w suficie opraw oświetleniowych z demontażu na niższych kondygnacjach
Ułożenie nowej instalacji zasilającej przewodem 450/750 V typ YDYżo 3x1,5
Montaż przycisków zwiernych sterowniczych oświetlenia,
Ułożenie instalacji sterowniczej do przycisków przewodem 450/750 V typ YDYżo 2x1
Montaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI przekaźników bistabilnych
Demontaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI (TP) wyłączników nadprądowych typ B-16
Montaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI wyłączników nadprądowych typ B-10

3.






Przebudowa oświetlenia miejscowego na korytarzu III piętra, w szczególności :
Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia miejscowego
Zabudowa w suficie nowych opraw oświetleniowych
Ułożenie nowej instalacji zasilającej przewodem 450/750 V typ YDYżo 3x1,5
Montaż łączników oświetleniowych 1-biegunowych.
Montaż w tablicy piętrowej instalacji ogólnych TI wyłącznika nadprądowego typ B-6
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4. Budowa oświetlenia awaryjnego na korytarzach pięter od II do VI, w szczególności :
 Zabudowa nowych opraw oświetleniowych z modułem zasilania awaryjnego 1h wbudowanych w
zabudowę sufitu,
 Ułożenie instalacji zasilającej do opraw awaryjnych przewodem 450/750 V typ YDYżo 4x1,5
 Demontaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI (TP) wyłączników nadprądowych typ B-16
 Montaż w tablicach piętrowych instalacji ogólnych TI wyłączników nadprądowych typ B-6.
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i
specyfikacją techniczną .Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci lub
urządzeń, także tych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji.
1.5 Organizacja robót.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne.
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia osób trzecich podano w ST – 0.0 - Wymagania ogólne
1.7 Ochrona środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska podano w ST -0.0- Wymagania ogólne
1.8 Warunki BHP i ochrona ppoż.
Ogólne wymagania dotyczące warunków BHP i ochrony ppoż. podano w ST -0.0 Wymagania ogólne
1.9 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Klasyfikacja robót zgodnie z ST -0.0.
1.10 Definicje określeń podstawowych.
Użyte w Specyfikacji określenia są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, ST – 0.0 Wymagania ogólne
oraz Dokumentacją Projektową zadania wymienionego w pkt 1.1.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A0-00.00 Wymagania ogólne.
2.2 Rodzaje materiałów
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania robót rozbiórkowych.
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Ogólne warunki przyjęcia na budowę materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.4 Warunki przechowywania materiałów
Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.5 Inne materiały i surowce.
Materiały pomocnicze do prawidłowego wykonania Robót.
Wariantowe stosowanie materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne.
2.6 Kontrola materiałów i surowców.
Kontrola materiałów zgodnie z ST – 0.0 Wymagania ogólne..
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
3.2 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania Robót
Prace wykonywane będą specjalistycznym sprzętem używanym do tego rodzaju robót. Używany sprzęt musi
gwarantować uzyskanie wymaganej jakości wykonanych robót oraz bezpieczeństwo pracy.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
przy ul. Piastowskiej 14 i 15 w Opolu
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4.2 Wymagania dotyczące transportu materiałów do wykonania Robót
Materiały do wykonania Robót należy transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
5.2 Wykonanie Robót
 Do rozpoczęcia prac można przystąpić po przekazaniu Terenu Budowy.
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z Projektem
oraz dokumentami zawierającymi zgodę na prowadzenie prac
 Istnienie wszelkich urządzeń niewiadomego pochodzenia ujawnionych w trakcie prac należy
niezwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru
 Naprawa uszkodzonych, przerwanych sieci, instalacji i magistral w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne. Przed przystąpieniem do robót
związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar ich wykonania właścicielowi tych
urządzeń i dokona aktualizacji zawartych uzgodnień. Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z
wykonywaniem robót np. lokalizacja i identyfikacja urządzeń itp.
5.3 Wykonanie instalacji
 Instalacja prowadzona będzie w następujący sposób :
- zbiorczo w istniejących korytach w zabudowie sufitu,
- do opraw oświetleniowych poza korytami w peszlu,
- z tablic piętrowych instalacji ogólnych do zabudowy sufitów i z sufitów do przycisków sterowniczych i łączników
w bruździe w ścianie w rurkach PCW,
- w poprzek korytarzy w zabudowach sufitów w korytkach Fe/Zn 35x30.
 Oprawy wbudowane w zabudowę sufitu. Osprzęt p/t.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
6.2 Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Podstawowe materiały :
 przewód 450/750 V typ YDYżo 4x1,5
 przewód 450/750 V typ YDYżo 3x1,5
 przewód 450/750 V typ YDYżo 2x1
 nowe oprawy oświetlenia podstawowego wbudowane, o następujących parametrach :
- współczynnik oddawania barw 80  Ra  90
- barwa 3000 K ciepła biała
- źródło LED o mocy 15W
- strumień 1600 lm
- obudowa okrągła Ø 190 mm, kolor biały
 nowe oprawy oświetlenia miejscowego wbudowane, o następujących parametrach :
- barwa 3000 K ciepła biała
- źródło LED o mocy 24 W
- strumień 2500 lm
- obudowa okrągła Ø 190 mm, kolor biały.
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
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 nowe oprawy oświetlenia awaryjnego wbudowane, z modułem awaryjnym 1h, o następujących
parametrach :
- źródło LED o mocy 2x1 W
- obudowa okrągła Ø 80 mm, kolor biały
 korytko Fe/Zn 35x30
 rura PCW Ø 37
 rura PCW Ø 28
 rura PCW Ø 21
 peszel Ø 20
 przycisk zwierny p/t typu „światło” kolor biały
 łącznik instalacyjny p/t 1-biegunowy kolor biały
 wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ B-10
 wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ B-6.
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości ,kartami gwarancyjnymi , protokołami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonania robót , materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny robót.
6.3 Kontrola i badania wykonanych Robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
7.2 Wymagania dotyczące Robót
Obmiar robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt.7.1
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
8.2 Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbiór robót zgodnie z zawartą umową i wymaganiami ogólnymi zawartymi w pkt 8.1
Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca w obecności Zamawiającego. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz
wiedzą techniczną
- jakości wykonania robót
- spełnienie wymagań minimalnych dopuszczalnych rezystancji.
W trakcie odbioru robót należy przedstawić :
- dokumentację powykonawczą
- dziennik budowy
- protokoły z oględzin
- protokoły z wykonanych niezbędnych pomiarów
- certyfikaty na wyroby.
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
oraz przebudowa oświetlenia na korytarzach w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
przy ul. Piastowskiej 14 i 15 w Opolu
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Dokumentacja odniesienia określona w ST – 0.0 Wymagania ogólne
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia określono
w ST – 0.0 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z
wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1 Normy
Numer normy polskiej
Tytuł normy
PN-EN 12464-1
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnętrzach
PN-EN 1838:2013-11
Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
PN-EN 60598-2-22:2015-01
Oprawy oświetleniowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 61439
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 Postanowienia ogólne
PN-93/E-90401
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-87/E-90050
PN-IEC 60364-1
PN-EN 61140
PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-4-43
PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473
PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-6-61
PN-EN 61293

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na
stałe. Ogólne wymagania i badania
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa

Przebudowa sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych
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PN-86/E-08120
N SEP-E-001
N SEP-E-004

Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące
bezpieczeństwa.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

w ich aktualnym brzmieniu lub aktualne ich zamienniki.
11.2 Inne
1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 29 listopada 2013 wraz z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzględnieniem późniejszych zmian.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
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