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Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53/55, 55-100 Trzebnica 

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w  Trzebnicy” 
 

 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) Na potrzeby realizacji ww. projektu zostaną dostosowane dwa pomieszczenia, obecnie 

wykorzystywane jako serwerownie, które zostaną wyposażone w odpowiednie szafy RACK 

do montażu sprzętu, jak również klimatyzację, kontrolę dostępu i monitoring. Jedno                                   

z pomieszczeń będzie stanowiło serwerownię główną, a drugie – serwerownię zapasową                      

z odpowiednim podziałem urządzeń, które zapewnią ciągłość pracy środowiska                                        

w przypadku awarii. Obie serwerownie staną się głównymi punktami dystrybucyjnymi 

(GPD1, GPD2). Do serwerowni przy wykorzystaniu planowanych do wykonania połączeń 

światłowodowych zostaną podłączone pośrednie punkty dystrybucyjne (PPD), do których 

będą podłączone końcówki klienckie na terenie całego szpitala poprzez wykorzystanie sieci 

kablowej. Na terenie szpitala do punktów PPD zostaną również podłączone urządzenia 

dostępowe Wifi (AP), które umożliwią korzystanie ze środowiska pacjentom i pracownikom 

jednostki z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

 

2) Prace adaptacyjno-montażowe w serwerowniach GPD1 i GPD2 obejmują: 

a) montaż drzwi PPOŻ wyposażonych w następujące elementy: 

 zamek z wkładka antywłamaniową klasy C, 

 samozamykacz, 

 dodatkowy zamek z elektrozaczepem rewersyjnym stanowiący drugi punkt 

podparcia zgodnie z przepisami PPOŻ, 

 od zewnątrz zwykła klamka, 

 od wewnątrz zwykła klamka, 

 odporność ogniowa min EI60,  

 odporność na włamanie min klasy C, 

 współczynnik izolacyjności akustycznej min Rw = 35 dB. 

 

b) zabezpieczenie podłogi wykładziną antyelektrostatyczną o parametrach:  

- opór elektryczny upływu Ru [Ω]  1x106   

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudnozapalny 

 

 c) montaż systemu klimatyzacji   

Dla   pomieszczeń   serwerowni  zastosować instalację zgodnie z wytycznymi w oparciu                            

o system bezpośrednim odparowaniem typu split. Klimatyzatory należy zamawiać                                 

w komplecie ze sterownikiem naściennym i pompkami  kondensatu  do  pracy  w  układzie  

letnim  i  zimowym.  We  wszystkich  przypadkach  instalację  rozprowadzającą czynnik  

chłodniczy  zaprojektowano  z  rur  miedzianych  dla  chłodnictwa  wg  PN  EN  127351. 

Instalację należy wykonać na ciśnienie 30 bar. Rurociągi freonowe będą  izolowane  

termicznie    poprzez      zastosowanie      otuliny    prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze 

spienionego kauczuku syntetycznego np. typu AF/ARMAFLEX AC   o  grubościach    13  
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mm.  Odcinek  rurociągu  prowadzony  na  zewnątrz  należy dodatkowo zabezpieczyć 

płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Urządzenia  muszą  wyposażone  być  w  

system  pracy  całorocznej, umożliwiający pracę w zakresie temperatur zewnętrznych od co 

najmniej 15oC do +46 oC.  

Kubatura pomieszczeń i przyrosty ciepła: 

1. Serwerownia  GD1 Piwnica. 

Szerokość: 147 cm, Długość: 286 cm, Wysokość: 318 cm 

2. Serwerownia GD2 Administracja.  

Szerokość: 138 cm, Długość: 339 cm, Wysokość: 346 cm 

3. Przyrost ciepła dla urządzeń w serwerowni GD1: 

 zasilacze awaryjne UPS (1 szt. po 3 kW)   3,0kW łącznej przyrostu ciepła  

serwery (3 szt. po 1 kW)   2,0kW łącznej przyrostu ciepła  

urządzenia aktywne/switche (10 szt. po 0,5 kW)   5 kW łącznej przyrostu ciepła  

 pozostałe urządzenia    1 kW łącznej przyrostu ciepła 

Razem 11 kW – przyrostu ciepła 

4. Przyrost ciepła dla urządzeń w serwerowni GD2: 

 zasilacze awaryjne UPS (1 szt. po 3 kW)   3,0kW łącznej przyrostu ciepła  

 serwery (3 szt. po 1 kW)    2,0kW łącznej przyrostu ciepła  

urządzenia aktywne/switche (10 szt. po 0,5 kW)   5 kW łącznej przyrostu ciepła  

 pozostałe urządzenia   1 kW łącznej przyrostu ciepła 

Razem 11 kW – przyrostu ciepła 

 

Urządzenia  w  serwerowni  będą  pracować  na  80-85%  swojej wydajności,  a  temperatura  

stale  utrzymywana  to  22-230C  przy  50%  wilgotności, stąd wyliczona wymagana moc 

chłodnicza urządzenia wynosi 10 kW.  Zgodnie  z  wymaganiami  dot.  redundancji  systemu  

projektuje  się  układ podwójny w oparciu o dwa klimatyzatory podsufitowe o zmiennej 

mocy chłodniczej od 2,8 kW do 11,2 kW i grzewczej od 2,7 kW do 12,7 kW każdy, 

wyposażone w technologię  inverterową  pozwalająca  na  płynne  dostosowanie  wydajności 

chłodniczej do aktualnych potrzeb w pomieszczeniu.  Urządzenia  muszą  wyposażone  być  

w  system  pracy  całorocznej, umożliwiający pracę w zakresie temperatur zewnętrznych od 

co najmniej 15,0C do +46,0C. 

 

d) montaż 2 szt. (GD1 + GD2) szaf serwerowych o parametrach: 

 wysokość wewnętrzna 42U, 

 szerokość – 800 mm, 

 głębokość – 1000mm, 

 szafa przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych, 

 •  Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem 

 •  Drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem 

 •  Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka 

 •  Wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami 

 •  Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491 

 •  Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 

 •  Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92 

 •  Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19” 

 •  Szkielet o nośności do 800kg 

 •  Stalowa blacha zimnowalcowana 

 •  Malowanie proszkowe 
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 •  Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją 

 •  Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie , kablowy w podłodze 

 •  Regulowane nóżki i kółka  

 •  Stopień ochrony: IP20 

  

e) montaż systemu bezpieczeństwa technicznego i monitoringu środowiskowego  

Wymagania: 

 pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni, 

 pomiar temperatury i wilgotności w szafach teleinformatycznych (każda szafa 

monitorowana w jednym punkcie), 

 detekcja dymu i temperatury w pomieszczeniu serwerowni oraz w każdej szafie, 

 detekcja zalania w pomieszczeniu serwerowni – dwa punkty weryfikacji, 

 powiadamianie o zaistniałych anomaliach za pomocą wiadomości tekstowych SMS 

oraz e-mail, 

 prezentacja aktualnych parametrów środowiskowych z poziomu przeglądarki 

WWW, 

 możliwość zmiany wartości progowych, 

f) montaż zintegrowanego systemu Kontroli Dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania                          

i napadu do pomieszczeń serwerowni  

System SSWN i KD oparty jest na bazie centrali alarmowej obsługuje  pomieszczenia 

serwerowni GD1 i GD2.  

 Funkcje centrali alarmowej: 

 Min  8 wejść max 32  

  Min 8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych)   

  Min 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)   

  Szyna  manipulatorów  umożliwiająca  podłączenie  do  4 manipulatorów   

  Magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów   

  Min 4 partycje   

  Min 16 stref   

  Min 32 timery systemowe   

  Min 8 numerów telefonów do powiadamiania   

  Gniazdo do podłączenia syntezera mowy   

  Pamięć 899 zdarzeń   

  Zasilacz impulsowy  wydajność: 1,2A  

  zabezpieczenie przeciwzwarciowe  

 układ ładowania i kontroli akumulatora  

 odłączanie rozładowanego akumulatora  

    

Zewnętrzny sygnalizator akustycznooptyczny zainstalowany w korytarzu jak i na  

zewnątrz  budynku.  Centrala,  czujniki  PIR  zainstalowane  zostały  wewnątrz  

pomieszczenia serwerowni.   

System Kontroli Dostępu ma za zadanie ograniczyć dostęp osób nieuprawnionych do  

miejsc  szczególnego    nadzoru  w  tym  przypadku  do  serwerowni.  Zainstalowany  

system  kontroli  dostępu  zlokalizowany  jest  przy  drzwiach wejściowych  do  

pomieszczeń  serwerowni  do  kontroli  wejścia  wykorzystany  jest czytnik kart 

zbliżeniowych z klawiaturą szyfrującą.  
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g) Sieć okablowania poziomego (szkieletowego) dla sieci logicznej LAN będzie zgodna z 

wymogami klasy EA i obejmie wykonanie we wskazanych lokalizacjach co najmniej 145 

punktów logicznych, gniazd końcowych. Część z gniazd będzie zamontowana jako nowa 

instalacja a część jako modernizacja istniejącej sieci. Gniazda zamontowane będą  w 

puszkach natynkowych  w miejscu instalacji punktu logicznego. Sieć okablowania 

światłowodowego musi objąć połączenie wszystkich punktów dystrybucyjnych z 

serwerownią. W ramach wykonanego połączenia należy podłączyć co najmniej 3 pary 

włókien światłowodowych do przełącznic. Dla bezpośredniego połączenia pomiędzy 

serwerowniami należy podłączyć co najmniej 6 par włókien światłowodowych. Kable 

należy ułożyć w kanałach PCV, z zachowaniem wymogów wynikających  z normy 

dotyczącej układania okablowania strukturalnego przestrzegając zachowania 

minimalnych promieni gięcia kabla. Rezerwa wypełnienia listew nie powinna być 

mniejsza niż 40%. Kable sieci logicznej należy oddzielić od przewodów elektrycznych 

przy użyciu separatora. Głównymi elementami okablowania strukturalnego będą: 

1) uniwersalny kabel optyczny (światłowodowy) 24 włóknowy G50/125 OM3, LSHF,  

2) KABEL S/FTP FRNC KAT6A DRUT (skrętka) lub równoważny, 

3) moduł Keystone RJ45, kat. 6A, bez narzędziowy GHMT,  

4) 19" panel modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U. 

Pośrednie punkty dystrybucyjne (PPD – 12 szt.) poza urządzeniami sieciowymi będą 

wyposażone w: 

 szafy wiszące 12-15U (w zależności od możliwości zabudowy), 

 19’’ poziomy organizator kabli , 1U, uszy plastik, czarny, musi być trwale oznakowany 

logo systemu, 

 kabel krosujący  Kat.6A S/FTP; 0,5; 1,0; 2,0 i 3,0, 

 przełącznica światłowodowa do zakończenia kabla FO na końcówkach LC – kompletna, 

 kable krosujące SM zakończone po obu stronach stykami LC dupleks. 

 

h) Zakres robót remontowych ogólnobudowlanych: 

 wykucia i przekucia przez przegrody budowlane z zachowaniem wymogów p.poż., 

 napraw tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych i zewnętrznych po robotach 

instalacyjnych i montażowych, 

 roboty malarskie po robotach instalacyjnych i remontowych wykonane farbami 

akrylowymi – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

3) Dodatkowe wymagania: 

a) Okablowanie będzie umożliwiać dostęp do usług sieci komputerowej z każdego punktu 

przyłączeniowego w serwerowni, poprzez system okablowania strukturalnego 

posiadającego odpowiednie nasycenie ilością punktów przyłączeniowych.  Wszystkie 

elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą 

lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania, być fabrycznie nowe                       

i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby 

zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu  

gwarancyjnego  w/w  producenta.  Wymagania  dla  komponentów  okablowania  to  min.  

Kat.  6A/  Klasa  EA  dla  okablowania  opartego  na  miedzi,  a  dla  okablowania  

światłowodowego  min.  włókno  klasy  OM3.  Cały  system  okablowania strukturalnego  

musi  zostać  objęty  co  najmniej  25letnią  gwarancją  systemową producenta okablowania. 

System okablowania. Okablowanie  międzyszafowe  powinno  być  wykonane  w  oparciu  

o  gotowe, przetestowane  komponenty  (kable  połączeniowe,  panele  krosowe)  
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pozwalające  na przesyłanie protokołów zgodnych z  1 Gigabit Ethernet oraz 10Gigabit 

Ethernet.   

Topologia okablowania strukturalnego serwerowni.  

Okablowanie  w  serwerowni  oparte  jest  na  systemie  połączeń  miedzianych                                    

i światłowodowych. System  połączeń  miedzianych  zrealizowany  jest  w  oparciu                          

o  fabrycznie przygotowany system Kat. 6A/Klasy EA zakończony z obu stron kasetą 

wyposażoną w interfejs RJ45.  System okablowania światłowodowego oparty jest również     

o fabrycznie nowe i przetestowane komponenty klasy OM3. Kabel światłowodowy 

zakończony z obu stron złączeń  o  dużej  gęstości  upakowania  MPO  pozwalającego                     

na  duże  nagromadzenie włókien na małej powierzchni. W tym wypadku zastosowane 

zostało złącze posiadające 24 włókien OM3. Kable szkieletowe podłączone są z obu stron                

do gotowych i fabrycznie przetestowanych kaset posiadających w tylnej części złącze MPO, 

z przodu natomiast wyposażone w interfejs MTRJ/LC.  

Wymagania gwarancyjne.   

Należy  zapewnić  objęcie  wykonanej  instalacji  gwarancją  systemową producenta, gdzie 

okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być  krótszy  niż  25  

lat  (Użytkownik  wymaga  certyfikatu  gwarancyjnego  producenta okablowania 

udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie 

zobowiązanie  gwarancyjne  producenta  w  zakresie  dotrzymania  parametrów 

wydajnościowych,  jakościowych,  funkcjonalnych  i  użytkowych  wszystkich  elementów 

oddzielnie i całego systemu okablowania).  Istniejące okablowanie jest chronione 25letnią 

bezpłatną gwarancją systemowa producenta.   

 

b) Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z przepisami, w 

szczególności Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami 

określonymi w SIWZ, istotnych postanowieniach umowy stanowiącymi załączniki do 

SIWZ. 

c) Wszystkie dostarczone elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z 

bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2017). Wszystkie elementy muszą ze 

sobą współpracować. 

 

4) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) Po zakończeniu instalacji okablowania sieci LAN Wykonawca wykona pomiary 

teleinformatyczne przy zastosowaniu legalizowanego miernika o odpowiednim poziomie 

dokładności pomiaru (np. Fluke DTX-1800). Pomiary okablowanie strukturalnego kat. 6A 

mają być przeprowadzone zgodnie z normą EN PN 50173 w celu potwierdzenia spełnia 

wymagań klasy EA wg normy PN-EN 50173 oraz ISO IEC 11801 z uwzględnieniem 

modelu łącza Permanent Link. Plik z wynikami pomiarów musi być nieprzetworzonym 

plikiem pobranym bezpośrednio z miernika pomiarowego; 

b) Po zakończeniu instalacji kabli światłowodowych Wykonawca wykona pomiary 

reflektometryczne z przełącznicy wszystkich wykonanych łączy i przekaże 

Zamawiającemu raporty pomiarów 

c) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w wersji 

papierowej oraz na nośniku elektronicznym (w formacie plików uzgodnionym                                           

z Zamawiającym) przed zgłoszeniem robót do obioru końcowego w tym wyniki                                     

z pomiarów. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana przez 

certyfikowanego instalatora wraz z wynikami pomiarów sieci i dokumentem 



Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/2                                                             

6 

 

potwierdzającym udzielenie 25 - letniej Gwarancji systemowej na wykonaną sieć 

okablowania strukturalnego.  

 
 


