
ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZ NEGO 
(PPNT) – III ETAP 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

 
 

INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 4  wraz z niezbędną 
    infrastruktur ą techniczną realizowane w ramach 

Rozbudowy Inkubatora Technologicznego  
wraz z Centrum Obsługi PPNT  

 
OBIEKT:  Budynek „Hala nr 4”  

 
ADRES:  działki nr 1867/161, 1867/162 w Jasionce  
 
INWESTOR:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” w Rzeszowie 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
 
KODY CPV:   45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
   45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
       45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
 
 

 
 
 
 
 
  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr Maziarka  09.2014  

 

E3-ST 
 



 1 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: instalacji okablowania 
strukturalnego dla zadania „Budowa Budynku Hali Nr 4” w ramach rozbudowy Inkubatora 
Technologicznego wraz z centrum obsługi PPNT. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego dla zadania określonego w punkcie 1.1 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Opis techniczny i rysunki obejmują: 
 
• budowę tras kablowych (korytka kablowe, rury gładkie sztywne (RS)) 

• budowę punktów dystrybucyjnych (szafa główna GPD, CT, PPD1) 

• budowę gniazd użytkowników (PL – punkt logiczny) 

• układanie kabli (na korytkach kablowych, wciąganie do rur ) 

• terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

• prace wykończeniowe. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami podanymi w ST-„Wymagania ogólne” oraz normami podanymi w 
niniejszym opracowaniu pkt 10, a także podanymi poniżej: 
 
- PL – Punkt Logiczny  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 
ustawy „Prawo budowlane”. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót instalacyjnych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom oraz 
powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji są: 
 
• kabl typu: S/FTP (PiMF) kat. 7A ISO 4pary 23AWG, kabel XG/OM3 uniwersalny 

12x50/125/250µm oraz kabel U/UTP 50 par kat.3) 
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• rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, korytka kablowe 
• główny punkt dystrybucyjny (Szafa GPD i CT) (obudowa + urządzenia aktywne i 

pasywne w szfie, centrala telefoniczna, UPS) 
• pośredni punkt dystrybucyjny (Szafa PPD1) (obudowa + urządzenia aktywne i pasywne w 

szfie, UPS) 
• puszki pod osprzęt 
• gniazda logiczne RJ45 kat. 6A, 2xRJ45 +1xF kat. 6A 
• kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji. Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia wartości eksploatacyjnej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
3. SPRZĘT 
Prace związane z wykonaniem instalacji będą wykonane ręcznie i przy użyciu narzędzi 
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe, 
osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ. 
Sprzęt powinien być jak określony w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie 
przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 
Powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem.  
Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu technicznego. Urządzenia należy zabezpieczyć 
przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15oC.  
W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń i zastrzeżone przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń 
teletechnicznych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 



 3 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
• Samochód skrzyniowy do 5t 
• samochód dostawczy 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-„Wymagania ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez inspektora nadzoru. 
 
5.2.Warunki szczegółowe wykonania robót: 
• montaż szaf GPD, CT, PPD1 przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

montażu tych urządzeń 
• instalacje poziome układać: 

o w ciągach komunikacyjnych na korytkach kablowych  
o w pomieszczeniach ze ściankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t  
o w pomieszczeniach ze ściankami z płyt kartonowo-gipsowych w rurkach 

instalacyjnych układanych na konstrukcji ścianek 
• kable układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp 
 
Po wykonaniu instalacji dokonać odbioru z udziałem użytkownika. 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz pod nadzorem 
osób uprawnionych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-„Wymagania ogólne”, oraz a Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne. 
 

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 
• weryfikacja struktury systemu okablowania 
• weryfikacja doboru komponentów 
• weryfikacja wydajności systemu okablowania 
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 
6.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania. 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź 
budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania 
opisane  w PN-EN 50173-1:2011. 
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6.2 Weryfikacja doboru komponentów. 

Zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 wydajność systemu okablowania definiują 
komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne: 
 

a) komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania symetrycznego; 
b) komponenty kategorii 6 zapewniają wydajność klasy E okablowania symetrycznego 
c) ; komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania 

symetrycznego 
d) komponenty kategorii 7 zapewniają wydajność klasy F okablowania symetrycznego. 
e) komponenty kategorii 7A zapewniają wydajność klasy FA okablowania 

symetrycznego. 
 
Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże  
o wydajności kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.” 
 

6.3 Weryfikacja wydajności systemu okablowania. 

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego 
łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z 
normą PN-EN 50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów 
określonej dokładności.  
Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego  
i szkieletowego w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system 
okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych 
systemu. 

 
6.4. Pomiary dynamiczne 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

1. Wykonawstwo pomiarów musi być zgodne z normą PN-EN 
50346:2004/A1+A2:2009.  

2. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz 
pionowego (szkieletowego). 

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i najnowszą 
wersję oprogramowana wewnętrznego (firmware), umożliwiającą dokonanie analizy 
parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać 
aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, 
wydany przez serwis producenta).  

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN) 

− Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co 
najmniej IV klasą dokładności wskazań wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-
5000), przy czym analizator bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, 
pozwalający na wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametrów w paśmie min. 
20% wyższym niż limit normy dla danej wydajności okablowania. 

− Pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności 
okablowania, określonej w dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm 
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.  
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− Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być widoczne: 
wynik pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz 
informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy 
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich 
dla każdej mierzonej wielkości).  

− Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, 
pass/fail) 

− W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: 

o kanału transmisyjnego – tj. razem z kablami krosowymi (ang. „Channel”) – 
przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z gniazdami 
referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego, 

o Łącza stałego – od gniazda do panela krosowego (ang. „Permanent Link”) – 
przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z wtykami 
referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. 
Dostarczone kable krosowe i połączeniowe (zgodne ze specyfikacją) nie biorą 
udziału w pomiarach. 

− Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

� mapę połączeń, 

� długość połączeń i rezystancje par, 

� opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, 

� tłumienie, 

� NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, 

� ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, 

� ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, 

� RL w dwóch kierunkach, 

� PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy EA lub wyżej) lub informacje od 
producenta, że parametry te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany 
odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe) 

− W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: 

1) Kanału transmisyjnego (Klasa FA) z kablami krosowymi (ang. „Channel”)    
Przykładowy miernik DSX-5000 należy wyposażyć w przystawki typu  
DSX-CHA011S oraz 2m kable krosowe Kat.7A zakończone interfejsem TERA Cat 7A. 
Następnie ustawić miernik na ISO11801 Channel Class FA lub EN50173 Channel 
Class FA oraz wybrać typ kabla – wskazać kabel skrętkowy S/FTP kat. 7A. 

2) Łącza stałego (Kategoria 6A) – od gniazda do panela krosowego (ang. „Permanent 
Link”)  

Przykładowy miernik DSX-5000 należy wyposażyć w przystawki typu DSX-
PLA004S z wtykami referencyjnymi. Następnie ustawić miernik na ISO11801 PL2 
Class EA lub EN50173 PL2 Class EA), oraz wybrać typ kabla – wskazać kabel 
skrętkowy S/FTP kat.6A. 

Pomiary okablowania światłowodowego 
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− Pomiary sieci światłowodowej mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 14763-3:2009/A1:2010.  

− Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego łącza) mają być widoczne: wynik 
pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy oraz informacja opisująca wielkość 
marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 
pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej 
wielkości). 

− Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, 
pass/fail) 

− Kompletny pomiar tłumienia każdego włókna światłowodowego ma być 
przeprowadzony w dwie strony: 

� dla włókien wielomodowych (MM) w oknie 850nm i 1300nm 

� od punktu A do punktu B  

� od punktu B do punktu A  

− Wymagane jest wykonanie pomiarów włókien światłowodowych za pomocą 
reflektometru OTDR (np. Fluke OptiFiber Pro lub Fluke DSX-5000 z przystawką 
OptiFiber) ze względu na pomiar i analizę poszczególnych elementów składowych 
toru światłowodowego. 

 
6.5 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w 
to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym 
instalacji. 
 

6.6. Prace wykończeniowe. 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie tras kablowych wykonanych z 
listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 
uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie 
końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy 
należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 
Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 
pokrywą), należy je zamknąć. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, 
światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą 
się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i 
przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej 
granicy strefy. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami 
administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty 
system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które 
należy oznaczać są: 
 

• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 
• szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
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• poszczególne panele krosowe, 
• poszczególne porty tych paneli, 
• wszystkie gniazda użytkowników. 

 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą 
zawierającą następujące elementy: 
 

• podstawa opracowania 
• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 

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

katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 
• schemat połączeń elementów instalacji 
• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami 

instalacji 
• widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 
• widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

 
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą 
zgadzać się  
z rzeczywistością. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robót zmianami i 

uzupełnieniami  
• dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
• protokoły pomiarów i badań 
• świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
• dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania . 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-‘Wymagania ogólne” 
 
9.2.Płatności. 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny umowy 
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
W odniesieniu do w/w instalacji wymagania określają ogóle przepisy dotyczące instalacji 
elektrycznych oraz normy branżowe. 
 
10.1.Normy. 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są 
obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz 
specyficznych dla środowiska biurowego: 

− ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer 
premises  

− PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 
– Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe 

 
Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, 
powołane w projekcie: 

− PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 

− PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

 
Pozostałe normy powołane w projekcie: 

− PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania 

− PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i 
obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie 
okablowania światłowodowego 

− IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 
61034-2, EN 50266-2-2 - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki 
kabla 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane 
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
 
 


