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I. Kody CPV

30000000-9 Maszyny  biurowe  i  liczące,  sprzęt  i  materiały,  z  wyjątkiem  mebli  i  pakietów 
oprogramowania
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30213000-5 Komputery osobiste
30213300-8 Komputer biurkowy
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 Sieci
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32412000-4 Sieci komunikacyjne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32412110-8 Sieć internetowa
32412120-1 Sieć intranetowa
32413000-1 Sieć zintegrowana
32413100-2 Rutery sieciowe
32415000-5 Sieć ethernet
32418000-6 Sieć radiowa
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
32423000-4 Gniazda sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32524000-2 System telekomunikacyjny
32570000-9 Urządzenia łączności
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
44000000-0 Konstrukcje  i  materiały  budowlane;  wyroby  pomocnicze  dla  budownictwa  (z 
wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 Materiały konstrukcyjne
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44111000-1 Materiały budowlane
44114000-2 Beton
44114200-4 Produkty betonowe
44114210-7 Słupy betonowe
44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44212200-1 Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe
44212230-0 Wieże
44212263-0 Maszty kratowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych
45232340-7 Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii komórkowej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie płotów
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci
48219000-6 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48220000-6 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
48820000-2 Serwery
48821000-9 Serwery sieciowe
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
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51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
51611000-8 Usługi instalowania komputerów
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia
72400000-4 Usługi internetowe
72410000-7 Usługi dostawców
72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
80533200-1 Kursy komputerowe
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II. Część opisowa – Wymagania techniczne

II.1. Wiadomości ogólne o projekcie

II.1.1. Inwestor

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

II.1.2. Nazwa zadania

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

II.1.3. Cel projektu

Projekt  obejmuje przeprowadzenie działań  mających na celu  dostarczenie internetu  mieszkańcom 
gmin zagrożonym  „wykluczeniem  cyfrowym”.  Osoby  te  wywodzą  się  z  grup  docelowych 
określonych dla działania 8.3 POIG.
Celem  głównym  Projektu  jest  zapewnienie  dostępu  do  internetu  dla  mieszkańców  zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zostanie to 
osiągnięte  poprzez  rozwiązanie  problemów  wynikających  z  braku  odpowiedniej  infrastruktury 
dostępowej na terenie gminy Rzekuń oraz złej sytuacji materialnej grup docelowych, niepozwalającej 
na samodzielne sfinansowanie dostępu do szerokopasmowego internetu. W tym celu zaplanowano 
budowę  infrastruktury  radiowej,  która  zagwarantuje  odbiorcom  Projektu  nieodpłatny  dostęp  do 
internetu  w  miejscu  zamieszkania,  zakup  sprzętu  komputerowego,  jego  instalację  w  wybranych 
gospodarstwach  domowych,  szkolenie  uczestników  projektu  oraz  realizację  pozostałych 
wymienionych działań umożliwiających płynne przeprowadzenie Projektu.
W  projekcie  uwzględniono  również  tzw.  działania  koordynacyjne  polegające  na  umożliwieniu 
bezpłatnego korzystania z szerokopasmowego internetu w jednostkach podległych gminy Rzekuń.
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II.1.4. Zakres zadania

Projekt został przygotowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a zatem ewentualny Wykonawca 
zamówienia powinien również przygotować wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego oraz 
zgodnego z prawem zrealizowania projektu.
Zakres zamówienia obejmuje:

• Przygotowanie kompletnej dokumentacji branżowej: koncepcyjnej, budowlanej (gdy 
wymagana prawem) oraz wykonawczej.

• Budowę wież i masztów oraz instalację urządzeń radiowych dostępowych i transmisyjnych, 
które stanowić będą podstawową strukturę połączeń umożliwiającą dystrybucję internetu na 
terenie Gminy.

• Adaptacja pomieszczenia na serwerownię, a także instalacje w nim niezbędnych urządzeń 
sieciowych dla prawidłowego działania Głównego Punktu Dystrybucyjnego sieci

• Zakup i instalację zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi u odbiorców 
docelowych.

• Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów 
internetu.

• Ubezpieczenie zestawów komputerowych
• Przyłącze do internetu oraz świadczenie usług serwisowych
• Przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w 
użytkowanie

• Prowadzenie Biura Obsługi Beneficjenta Końcowego

II.2. Koncepcja ogólna budowy infrastruktury

II.2.1. Wymagania odnośnie topologii sieci

W celu fizycznego przyłączenia Beneficjentów Końcowych z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym 
(przyłączonym do internetu przez zewnętrznego ISP) należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę 
sieciową. Na potrzeby opisu tej infrastruktury wprowadza się pojęcia Głównego Punktu Radiowego 
(GPR) oraz Radiowego Węzła Dostępowego (RWD),  (Model topologii sieci).
Typowo w sieci  występować  będzie  od  jednego  do  kilku  połączeń  punkt-wielopunkt  rozpiętych 
pomiędzy  GPR,  a  radiowymi  węzłami  dostępowymi.  Dodatkowo  pomiędzy  CPD,  a  Głównym 
Punktem  Radiowym  wystąpi  połączenie  typu  punkt-punkt.  Połączenia  te  stanowić  mają 
szerokopasmową sieć łączącą punkt zarządzania siecią dostępu z punktem styku do sieci internet. Ze 
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względu na to, że stabilność tych połączeń wpływa na działanie całej sieci, należy realizować je w 
oparciu o sprzęt klasy operatorskiej zapewniający satysfakcjonującą pewność transmisji. W projekcie 
zakłada  się  w  pierwszej  kolejności  stosowanie  na  tych  połączeniach  radiolinii  na  pasmo 
licencjonowane.  Oprócz  niezbędnego  sprzętu  radiowego  w  GPR  oraz  RWD  umieszczone  będą 
również odpowiednie elementy sieci teleinformatycznej instalowane w szafie telekomunikacyjnej.
Sieć  dystrybucyjna,  czyli  połączenia  pomiędzy  węzłem szkieletowym,  a  punktami  dostępowymi 
często  położonymi  w  pobliżu  pracowni  informatycznych  typu:  sale  informatyczne  w  szkołach, 
świetlice  wiejskie,  biblioteki  publiczne,  zakłada  się  realizację  połączenia  sieci  dystrybucyjnej  za 
pomocą  systemu  radiowego  punkt  wielopunkt  na  pasmo  licencjonowane  lub  połączenia 
przewodowego.  RWD  ma  za  zadanie  umożliwienie  połączenia  ostatniej  mili,  czyli  dostarczenia 
sygnału  do  Beneficjenta  Końcowego.  Typowo  obejmuje  swoim  zasięgiem  pojedyncze  wsie  lub 
niewielkie, kilkukilometrowe obszary. Z tego powodu powinien być wyposażony w wieżę lub maszt 
na  budynku.  Czynnikiem  determinującym  wysokość  konstrukcji  jest  konieczność  nawiązania 
łączności z GPR. W skład RWD oprócz konstrukcji i sprzętu radiowego wlicza się niezbędny sprzęt 
teleinformatyczny.
Ostatnim elementem sieci  dostępu  do internetu  jest  połączenie  ostatniej  mili,  czyli  bezpośrednia 
realizacja przyłącza do Beneficjenta Końcowego. W RWD zlokalizowane będą stacje bazowe sieci 
dostępowej pracującej w standardzie WiFi.
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Rysunek 1: Model topologii sieci



II.2.2. Sugerowana koncepcja topologii sieci

Poniżej  przedstawiono  wstępną  topologię  połączeń  w  budowanej  infrastrukturze  sieciowej. 
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować proponowaną koncepcję sieci przed złożeniem oferty, 
gdyż  w  jego  obowiązkach  należy  zapewnienie  jej  poprawnego  zaprojektowania  i  późniejszego 
funkcjonowania. Tym samym wyznaczenie wysokości masztów/wież i wysokości zawieszenia anten 
powinny być starannie dobrane w procesie powstawania Projektu Radiowego.
W uzasadnionych  przypadkach  istnieje  możliwość  zmiany proponowanej  struktury  jednakże  pod 
warunkiem utrzymania parametru ilości obiektów danego typu przynajmniej na poziomie określonym 
w tabeli 3 przy zachowaniu ich wyposażenia zgodnie z punktem II.4.1.
Żaden  z  elementów  infrastruktury  sieciowej  i  ich  lokalizacje  nie  mogą  generować  kosztów  dla 
Inwestora/ Zamawiającego w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Mowa tu np. o kosztach 
wynajmu urządzeń lub miejsca/ lokalizacji do ich instalacji. W czasie realizacji Projektu koszty ww. 
(jeżeli wystąpią) ponosi Wykonawca.
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Rysunek 2: Wstępna topologia sieci



Lp. Miejscowość Jednostka Organizacyjna Funkcja
1 Rzekuń Kościół GPR
2 Rzekuń Urząd Gminy CPD, RWD
3 Rzekuń Ośrodek Pomocy Społecznej RWD
4 Rzekuń Szkoła podstawowa RWD
5 Drwęcz Szkoła podstawowa RWD
6 Susk Nowy Świetlica środowiskowa RWD
7 Ołdaki Szkoła podstawowa i gimnazjum RWD
8 Zabiele Świetlica środowiskowa RWD
9 Laskowiec Szkoła podstawowa RWD
10 Tobolice Świetlica środowiskowa RWD
11 Dzbenin Szkoła podstawowa RWD
12 Borawe Szkoła podstawowa RWD
13 Kamianka Remiza OSP RWD

Tabela 1: Lokalizacja obiektów sieciowych i punktów dostępowych

Lp. Miejscowość Jednostka organizacyjna Rodzaj połączenia
1 Rzekuń Szkoła podstawowa Radiowe
2 Rzekuń Urząd Gminy Radiowe
3 Rzekuń Ośrodek Pomocy Społecznej Radiowe
4 Rzekuń Gimnazjum Radiowe
5 Rzekuń Świetlica środowiskowa Światłowód
6 Rzekuń Przedszkole Kabel FTP
7 Rzekuń Biblioteka publiczna Kabel FTP
8 Drwęcz Szkoła podstawowa Radiowe
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Lp. Miejscowość Jednostka organizacyjna Rodzaj połączenia
9 Susk Nowy Świetlica środowiskowa Radiowe
10 Ołdaki Szkoła podstawowa i gimnazjum Radiowe
11 Zabiele Świetlica środowiskowa Radiowe
12 Laskowiec Szkoła podstawowa Radiowe
13 Laskowiec Świetlica środowiskowa Kabel FTP
14 Laskowiec Biblioteka Kabel FTP
15 Dzbenin Szkoła podstawowa Radiowe
16 Borawe Świetlica środowiskowa Radiowe
17 Borawe Szkoła podstawowa Radiowe
18 Borawe Biblioteka Kabel FTP

Tabela 2: Lokalizacje jednostek beneficjenta, które wymagają podłączenia

II.3. Dokumentacja projektowa

II.3.1. Branżowe projekty koncepcyjne

Projekt radiowy

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie zgodnego ze sztuką inżynierskiego projektu radiowego 
oraz  uzyskanie  jego pisemnej  akceptacji  u  Zamawiającego.  Projekt  radiowy należy sporządzić  z 
uwzględnieniem następujących wymogów:

• Wymagane jest wykonanie projektu w oparciu o cyfrowy model terenu z rozdzielczością 
poziomą co najmniej 20m oraz model klas pokrycia terenu z rozdzielczością co najmniej 5m 
(wymagane są dane pozwalające na rozróżnienie co najmniej 6 różnych klas: wody, lasy 
liściaste, lasy iglaste, teren niezabudowany, teren zabudowany niski, teren zabudowany 
wysoki).

• Projekt należy wykonać z wykorzystaniem oprogramowania służącego do projektowania 
systemów radiowych pozwalającego co najmniej na planowanie połączeń radiowych punkt-
punkt oraz symulacje zasięgów systemów punkt-wielopunkt wykorzystanych 
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w zaproponowanym rozwiązaniu.
• W projekcie należy zawrzeć opis sprzętu radiowego zaproponowanego przez Wykonawcę, 

włącznie z kartami katalogowymi.
• W projekcie należy zawrzeć opis docelowej topologii sieci. Dla połączeń radiowych punkt-

punkt wymagane jest przedstawienie przekrojów terenowych oraz budżetu łącza wraz z 
obliczoną dostępnością średnioroczną połączenia. Dla połączeń sieci dystrybucyjnej 
wymagane jest zamieszczenie budżetów łączy oraz predykcji zasięgów użytecznych stacji 
bazowych. Dla systemu radiowego dostępowego należy przedstawić predykcję zasięgu.

• Należy dołączyć do projektu wyniki symulacji zasięgu stacji dostępowych w powszechnie 
stosowanym formacie danych cyfrowych (np. kml/kmz dla GoogleEarth).

Wykonawca musi uzyskać akceptację  projektu przez Inwestora,  wszelkie zmiany dokonywane na 
etapie  wdrożenia  muszą  być  zatwierdzone  pisemnie  lub  e-mailem  potwierdzonym  podpisem 
kwalifikowany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Koncepcje instalacji elektrycznych i teletechnicznych

 Wykonawca  jest  zobowiązany do  przedstawienia  koncepcji  przedwykonawczych  instalacji 
elektrycznych  oraz  teletechnicznych.  Wykonawca  musi  uzyskać  akceptację  koncepcji  przez 
Inwestora, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie lub 
przez  e-mail  weryfikowalny  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.

Koncepcja  powinna  zawierać  m.  in.  część  opisową  instalacji,  rysunki  techniczne,  schematy 
elektryczne, zdjęcia, wyszczególnienie materiałów instalacyjnych wraz z kartami katalogowymi oraz 
uprawnienia projektantów. Wykonawca dostarczy koncepcje Inwestorowi w formie papierowej oraz 
elektronicznej, podpisane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z zakresem projektu.

II.3.2. Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Inwestorowi projektów budowlanych, 
wykonawczych  i  branżowych.  Wykonawca  musi  uzyskać  akceptację  projektu  przez  Inwestora, 
wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie (e-mail) przez 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Projekty  budowlane,  wykonawcze  i  branżowe  muszą  zostać  wykonane  zgodnie  ze  sztuką  i 
obowiązującym  prawem,  pozwalając  na  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenia 
budowlanego. Wszystkie projekty budowlane oraz wykonawcze muszą być opracowane przez osoby 
z uprawnieniami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi projektu, zgodnie z zapisami ustawy z 
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dn. 07.07.1994r- Prawo Budowlane. 
Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictw od Inwestora złoży przygotowaną dokumentację w 

odpowiednich  instytucjach  i  uzyska  wszelkie  zgody administracyjne  wymagane  obowiązującymi 
przepisami.

Wszelkie koszty wykonania projektów, uzyskania zgód i postępowania administracyjnego ponosi 
Wykonawca.

II.4. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ogólne

II.4.1. Wyposażenie poszczególnych klas obiektów

Zastrzeżenia ogólne

Poniżej  zawarto  minimalne  wyposażenie  poszczególnych  klas  obiektów  radiokomunikacyjnych 
(GPR,RWD),  CPD.  Należy dostosować wygląd  (np.  kolor  anten)  i  miejsce  montażu urządzeń w 
porozumieniu z  właścicielem wykorzystywanego obiektu.  Dopuszcza  się  możliwość  kolokowania 
obiektów różnego typu, jednakże w takim przypadku należy:

• Nie uwspólniać urządzeń aktywnych (np. w przypadku obiektu GPR kolokowanego z RWD 
należy zainstalować przełącznik sieciowy dostępowy)

• Zapewnić jednolity system zasilania 
• Zapewnić odpowiednie okablowanie do wykonania kolokacji

CPD

W przypadku proponowanej architektury zakłada się stworzenie dedykowanego Centralnego Punktu 
Dystrybucyjnego (CPD), który funkcjonalnie stanowić będzie punkt wymiany ruchu pomiędzy siecią 
internet  dostępną  poprzez  usługę  regionalnego/krajowego  dostawcy  internetu  (ISP),  a  siecią 
budowaną w ramach działania 8.3.

Głównymi składnikami CPD będą:  
• Router brzegowy wspierający protokoły dynamicznego routingu – skonfigurowany zgodnie ze 

standardem wspieranym przez ISP. Zadaniem routera m. in. będzie przełączanie ruchu 
pomiędzy siecią Beneficjenta, a internetem, translacja adresacji IP z wewnętrznej na 
internetową – w obu kierunkach, filtracja ruchu – funkcjonalność firewalla, a w przypadku 
posiadania redundantnych przyłączy do internetu – dynamiczny rozkład ruchu pomiędzy nie.
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• Dwie maszyny serwerowe wraz z oprogramowaniem – platformy w oparciu, o którą zostaną 
uruchomione następujące usługi, m.in.: Proxy, DNS, DHCP, Radius (AAA), uwierzytelnianie 
przez MAC oraz PPoE, zarządzanie siecią, zbieranie logów dotyczących aktywności 
użytkowników sieci

• Przełącznik szkieletowy warstwy L2 modelu OSI służący do agregacji ruchu z innych 
przełączników rdzeniowych nowobudowanej sieci dostępu do internetu

• System kopii zapasowej danych przechowywanych na serwerze
• System podtrzymania zasilania w razie zaniku dostawy energii elektrycznej do budynku, w 

którym umiejscowiony zostanie CPD. 
• Instalacje i urządzenia teletechniczne tj. szafy teleinformatyczne, instalacje niskoprądowe, 

koryta kablowe, patchpanele dla kabli miedzianych i optycznych – w zależności od 
aktualnych potrzeb

GPR

Główny Punkt Radiowy powinien składać się przynajmniej z:
• Stalowych konstrukcji antenowych ocynkowanych ogniowo
• Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży
• Szafy teleinformatycznej zewnętrznej
• Dedykowanego przyłącza elektrycznego
• Uziemienia systemów telekomunikacyjnych i antenowych
• Przynajmniej jednego półkompletu radioliniowego
• Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na kablach zasilających urządzenia radiowe

RWD 

Radiowy Węzeł Dystrybucji powinien składać się przynajmniej z:
• Wieży strunobetonowej, wieży stalowej, słupa żerdziowego lub masztu aluminiowego
• Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny w przypadku wieży strunobetonowej oraz słupów
• Oznakowania przeszkodowego – w razie wymogu ULC
• Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie
• Szafy teleinformatycznej zewnętrznej
• Systemu zasilania awaryjnego AC (UPS)
• Przełącznika sieciowego dostępowego
• Jednostki klienckiej radiowego systemu dystrybucyjnego
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• Punktu dostępowego WiFi zewnętrznego, dla Beneficjentów Końcowych
• Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na kablach zasilających urządzenia radiowe

Typ obiektu Ilość minimalna
CPD 1
GPR 1
RWD 12

Tabela 3: Minimalne wymagania co do ilości obiektów sieciowych w ramach zamówienia

II.4.2. Minimalne wymagania odnośnie jakości usługi dostępu do internetu

Zakłada się dostarczenie usługi dostępu do internetu z przepływnością min 2mbit/s do i 256mbit/s od 
Beneficjenta Końcowego oraz 15mbit/s do i 2mbit/s od dla Jednostek podległych Zamawiającemu. 
Sygnał internetowy do Centralnego Punktu dystrybucji należy doprowadzić w technologii kablowej 
miedzianej  lub  światłowodowej.  Zamawiający  nie  dopuszcza  dostarczenia  sygnału  internetowego 
technologiami  radiowymi.  Łącze  dostępowe  dostarczone  do  CDP  powinno  być  o  minimalnej 
przepływności 50Mbit/50Mbit.

II.5. WWiORB – Budowa Obiektów Radiokomunikacyjnych

II.5.1. Wymagania ogólne

 Budowa obiektów radiokomunikacyjnych musi odbywać się według zaakceptowanych projektów i 
uzyskanych  pozwoleń  administracyjnych.  Podczas  budowy  należy  przestrzegać  obowiązujących 
przepisów, w szczególności budowlanych i BHP.
Wymagane jest  wyznaczenie kierownika budowy z odpowiednimi  uprawnieniami,  zabezpieczenie 
terenu inwestycji  przed osobami nieuprawnionymi oraz oznaczenie budowy tablicą informacyjną. 
Materiały  wykorzystane  podczas  budowy muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  zgodne  z  polskimi 
przepisami i normami lub aprobatą techniczną. Odpowiednie zabezpieczenie materiałów i elementów 
budowy przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi w czasie trwania budowy leży po stronie 
Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do robót  powinna  być  sporządzona  przez  Wykonawcę  informacja  o  planie 
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BIOZ  według  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Nadzór  nad  budową  ze  strony  Inwestora  będzie  sprawowany  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  Po  wybudowaniu  obiektów  wykonawca  dostarczy  dokumentację  powykonawczą 
wraz z książką obiektu budowlanego zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w 
sprawie książki obiektu budowlanego.

II.5.2. Maszty aluminiowe z odciągami

 Maszty aluminiowe z odciągami muszą spełniać następujące wymagania:
• Konstrukcja składająca się z profili aluminiowych min. AW-6005A T6
• Podstawa masztu przegubowa, łączenie kratownic poprzez skręcanie za pomocą śrub
• Kotwienie masztu za pomocą 4 lin stalowych do podłoża
• Elementy stalowe masztu ocynkowane ogniowo
• Maszt powinien posiadać konstrukcje wsporcze do montażu systemu radiowego
• Konstrukcje i elementy masztu muszą być uziemione
• Min. przekrój kratownicy 650 mm.
• Maszt musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu 

radiowego uwzględniając strefy wiatrowe
• Minimalna wysokość masztu h=8m nad poziom podłoża

II.5.3. Lekkie konstrukcje wsporcze

Lekkie konstrukcje wsporcze muszą spełniać następujące wymagania:
• Wykonana ze stali St3S
• Ocynkowana ogniowo
• Konstrukcja musi być uziemiona
• Dostosowana do montażu oferowanego systemu radiowego 
• Zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego 

uwzględniając strefy wiatrowe
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II.5.4. Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna 

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna musi spełniać następujące wymagania:
• Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej
• Wszystkie elementy szafy zabezpieczone przed korozją
• Posiadać szynę rack 19”
• Rozmiar min. 15U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń 

telekomunikacyjnych
• Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19” (min. 6 gniazd) oraz panel 

dystrybucji napięć rack 19” z szyną DIN
• Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (wymiennik 

ciepła, termostat wpięte do modułu kontrolnego)
• Klasa szczelność min. IP54
• Otwory do wprowadzenia przewodów zabezpieczone dławicami przed wnikaniem wilgoci 

do wnętrza
• Wyposażona w zamek z wkładką atestowaną uniemożliwiającą dostęp osób 

niepowołanych.

II.5.5. Szafa telekomunikacyjna wewnętrzna

Szafa telekomunikacyjna wewnętrzna musi spełniać następujące wymagania:
• Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
• Posiadać szynę rack 19”
• Rozmiar min. 42U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń
• Przednie drzwi pełne, szklane
• Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19” (min. 6 gniazd) 
• Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (wentylatory)
• Wyposażona w zamek z wkładką atestowana uniemożliwiającą dostęp osób 

niepowołanych 

II.5.6. Zagospodarowanie terenu

• Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony, jeżeli nie jest to możliwe należy 
oznakować teren przy pomocy tablic ostrzegawczych

• Wyznaczyć strefy niebezpieczne, ogrodzić je i opisać
• Wyznaczyć ciągi komunikacyjne 
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• Składować materiały w odpowiednich warunkach wg. wskazówek producenta
• Po zakończeniu prac uprzątnąć i doprowadzić teren do stanu pierwotnego z wyrównaniem 

szkód powstałych podczas prac. Przeprowadzić rewitalizację terenu budowy.
• W przypadku budowy wieży na gruncie, należy wybudować ogrodzenie otaczające, z 

siatki stalowej o wysokości min. 1.5 m. na fundamencie betonowym. Ogrodzenie należy 
wyposażyć w bramę wjazdową.

II.6. WWiORB – Instalacje elektryczne i teletechniczne

II.6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca dostarczy i zamontuje instalacje elektryczne i teletechniczne niezbędne do uruchomienia 
i prawidłowego funkcjonowania urządzeń budowanej sieci dostępu do internetu.

Trasy kablowe

Wszelkie instalacje teletechniczne oraz elektryczne powinny być prowadzone w korytach PVC lub 
drabinkach  kablowych  z  zachowaniem  co  najmniej 30% rezerwy przestrzeni.  Elementy  traktów 
kablowych muszą  być  przytwierdzone do powierzchni  uniemożliwiając  zmianę  ich  położenia.  W 
przypadku jednoczesnego prowadzenia kabli elektrycznych oraz kabli teletechnicznych wymagana 
jest ich separacja. 
W przypadku wyprowadzania  okablowania  na zewnątrz  budynku należy zabezpieczyć  wykonany 
przepust kablowy przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wnikanie wody i wilgoci, 
zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  sztuką  budowlaną.  W  przypadku  instalacji  na  zewnątrz 
budynku,  zastosowane  materiały  instalacyjne  jak  i  okablowanie  muszą  być  odporne  na  warunki 
atmosferyczne. 
Instalacje okablowania muszą być wykonane według zaleceń producenta (promień gięcia, długości, 
przeznaczenie etc.).
W przypadku kabli dla systemów 100/1000Base-T trasy wewnątrz budynków należy wybudować w 
oparciu o kable UTP przynajmniej o kategorii Cat 6. W przypadku tras na zewnątrz budynków należy 
użyć kabla outdoor przynajmniej typu FTP o kategorii Cat6.
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Instalacje elektryczne

Instalacja  elektryczne  musi  spełniać  warunki  techniczne  zawarte  w  rozporządzeniu  Ministra 
Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  w sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, a także inne obowiązujące przepisy i normy. 
CPD/GPR/RWD  należy  zasilić  z  lokalnej  rozdzielni  elektrycznej  budynku.  W przypadku  braku 
odpowiednich warunków technicznych umożliwiających poprawne funkcjonowanie sieci elektrycznej 
należy  zasilić  CPD/GPR/RWD  z  głównej  rozdzielni  budynku.  W  przypadku  budowy  Obiektu 
Radiokomunikacyjnego na działce bez przyłącza energetycznego, Wykonawca wybuduje je na koszt 
własny.
Instalowana  aparatura  musi  spełniać  wymogi  odpowiednich  norm  oraz  bezpieczeństwa 
funkcjonalnego. Wielkość rozdzielni należy dobrać uwzględniając minimum 30% rezerwy miejsca na 
potrzeby późniejszej  rozbudowy.  Po  wykonaniu  całości  instalacji  należy  przeprowadzić  pomiary 
instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony od porażeń.

Instalacje uziemiające i odgromowe

W  przypadku  podłączania  się  do  istniejącej  infrastruktury  uziemiającej  i  odgromowej  należy 
przeprowadzić pomiary rezystancji potwierdzające sprawność instalacji. W przypadku negatywnych 
wyników  pomiarów,  Wykonawca  wykona  dedykowaną  instalację  uziemiającą  i  odgromową.  Po 
wybudowaniu  instalacji  uziemiającej  i  odgromowej  należy  przeprowadzić  pomiary  i  sporządzić 
protokół  pomiarowy  wraz  z  metryką.  Protokół  wraz  z  metryką  załączyć  do  dokumentacji 
powykonawczej.

II.6.2. CPD

System zasilania gwarantowanego

Wykonawca dostarczy system podtrzymania zasilania (UPS) w celu zagwarantowania nieprzerwanej 
pracy urządzeń zasilanych prądem o napięciu 230V, w przypadku braku zasilania, przez czas min. 2 
godziny .

Instalacja elektryczna

W przypadku braku niżej opisanych instalacji w CPD należy zamontować rozdzielnię elektryczną 
natynkową wyposażoną w ochronniki przepięciowe,  elektroniczny licznik elektryczny,  wyłączniki 
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nadprądowe,  wyłącznik  różnicowo-prądowy  oraz  sygnalizację  obecności  zasilania.  Z  rozdzielni 
muszą  być  wyprowadzone  obwody  do  zasilenia  szafy  rack  i  gniazd  230V  w  pomieszczeniu. 
Wszystkie  obwody  muszą  zostać  zabezpieczone  wyłącznikami  nadprądowymi  o  odpowiedniej 
charakterystyce. W celu ochrony od porażeń należy zastosować wyłącznik różnicowo- prądowy o 
działaniu bezpośrednim, prądzie różnicowym 30 mA i charakterystyce A. W celu ochrony urządzeń 
elektrycznych należy zainstalować ochronniki przepięciowe klasy B i C. W CPD należy zainstalować 
3  zestawy  dwóch  gniazd  wtykowych  230V.  Zestawy  gniazd  wtykowych  muszą  być  zasilone  z 
rozdzielnicy CPD oddzielnymi obwodami. Wszystkie urządzenia, zamontowane w szafie rack, które 
tego wymagają, muszą zostać podłączonej do szyny wyrównania potencjałów. Inwestor wymaga od 
Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej w celu określenia brakujących instalacji.

Adaptacja pomieszczenia

W pomieszczeniu przeznaczonym na CPD wymaga się  przeprowadzenia adaptacji  pomieszczenia 
polegającą na wykonaniu brakujących instalacji elektrycznych, teletechnicznych. Inwestor wymaga 
od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej w celu określenia brakujących instalacji.

Szafa teleinformatyczna wewnętrzna

W szafie teleinformatycznej należy zamontować urządzenia teleinformatyczne, serwery, urządzenia 
sieciowe, KVM wraz z monitorem i klawiaturą oraz system zasilania awaryjnego (UPS). Wszelkie 
instalacje sieci teleinformatycznej zakończyć na patchpanelu w szafie rack 19”. Szafa RACK musi 
być wyposażona w system wentylowania  (wentylator  dachowy ),  listwę zasilającą min.  6  gniazd 
230V, półkę na urządzenia, które nie będą przystosowane do montażu w szafach rack.

II.6.3. GPR

System zasilania gwarantowanego

Wykonawca dostarczy i zainstaluje system podtrzymania zasilania gwarantujący nieprzerwaną pracę 
urządzeń  zasilanych  prądem  zmiennym  230V,  w  przypadku  braku  zasilania,  przez  czas  min.  2 
godziny. System powinien umożliwiać monitorowanie parametrów pracy z lokalizacji CPD.

Szafa teleinformatyczna zewnętrzna

W szafie teleinformatycznej należy zamontować panel dystrybucji napięć rack 19” wyposażony w 
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ochronniki  przepięciowe,  elektroniczny  licznik  elektryczny,  wyłączniki  nadprądowe,  wyłącznik 
różnicowo-prądowy  oraz  sygnalizację  obecności  zasilania.  W  celu  ochrony  od  porażeń  należy 
zastosować wyłącznik różnicowo- prądowy o działaniu bezpośrednim, prądzie różnicowym 30 mA i 
charakterystyce  A.  W  celu  ochrony  urządzeń  elektrycznych  należy  zainstalować  ochronniki 
przepięciowe klasy B i C. Wszystkie urządzenia, zamontowane w szafie rack, które tego wymagają, 
muszą zostać podłączonej do szyny wyrównania potencjałów. Wprowadzane okablowanie do szafy 
teletechnicznej  musi  przechodzić  przez  dławiki  zabezpieczający  przed  dostaniem się  wilgoci  do 
wnętrza szafy. 

II.6.4. RWD

System zasilania gwarantowanego

Wykonawca dostarczy i zainstaluje system podtrzymania zasilania gwarantujący nieprzerwaną pracę 
zainstalowanych w ramach projektu  urządzeń zasilanych  prądem o napięciu  zmiennym 230V,  w 
przypadku braku zasilania, przez czas min. 2 godziny. Należy zapewnić zdalne (z CPD) wykrywanie 
stanu zasilania z sieci energetycznej.

Szafa teleinformatyczna zewnętrzna

W szafie teleinformatycznej należy zamontować panel dystrybucji napięć rack 19” wyposażony w 
ochronniki  przepięciowe,  elektroniczny  licznik  elektryczny,  wyłączniki  nadprądowe,  wyłącznik 
różnicowo-prądowy  oraz  sygnalizację  obecności  zasilania.  W  celu  ochrony  od  porażeń  należy 
zastosować wyłącznik różnicowo- prądowy o działaniu bezpośrednim, prądzie różnicowym 30 mA i 
charakterystyce  A.  W  celu  ochrony  urządzeń  elektrycznych  należy  zainstalować  ochronniki 
przepięciowe klasy B i C. Wszystkie urządzenia, zamontowane w szafie rack, które tego wymagają, 
muszą zostać podłączonej do szyny wyrównania potencjałów. Wprowadzane okablowanie do szafy 
teletechnicznej  musi  przechodzić  przez  dławiki  zabezpieczający  przed  dostaniem się  wilgoci  do 
wnętrza szafy. 

II.7. WWiORB – Systemy telekomunikacyjne
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II.7.1. Urządzenia sieciowe

Router brzegowy

Router ma za zadanie terminować łącze/łącza dostarczone przez ISP, w zależności od możliwości ISP 
oraz ilości łączy router zapewni obsługę tablicy BGP oraz Load Balancing dla większej ilości łączy. 
Na każdym z łącz należy przewidzieć uruchomienie polityk QOS dla kilku określonych wcześniej 
klas  ruchu.  Dodatkowo  router  pełnił  będzie  funkcję  bramy  z  związku  z  czym  powinny  zostać 
wdrożone na nim mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli przechodzącego ruchu takie jak na przykład 
kontrola NATowania czy odpowiednie listy dostępowe. Na routerze brzegowym planuje się również 
uruchomienie zdalnego bezpiecznego połączenia przeznaczonego głównie dla administratora w celu 
zdalnej diagnostyki, bieżącej obsługi lub usuwania usterek sieci. 

Parametry minimalne routera brzegowego:
• Rodzaj urządzenia – router,
• Rodzaj obudowy - montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania 

dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor 
• Porty transmisyjne - możliwość obsadzenia następujących rodzajów portów: min. 

16 GigabitEthernet SFP lub 16 GigabitEthernet RJ45
• Porty wymagane – min. 8x GigabitEthernet RJ45 
• Wentylatory – w przypadku gdy w urządzeniu wentylatory będą w postaci modularnej zależne 

od aktualnej obsady kart należy zamontować wentylatory w pełnej obsadzie
• Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem
• Prędkość przełączania pakietów – min. 1Mpps 
• Wielkość pamięci – min. 4GB – możliwość rozszerzenia pamięci poprzez zastosowanie 

zewnętrznych nośników np. karty SD bez konieczności demontowania obudowy
• Wymagane funkcjonalności:
• Autentykacja, autoryzacja i accounting poprzez RADIUS/TACACS+
• Lokalna autentykacja, autoryzacja i accounting
• Przekazywanie zapytań serwera DHCP
• Filtrowanie adresów MAC
• LACP 
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
• Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP1, RIP2, statyczne trasy routingu, IS-IS,
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• Obsługiwane polityki routingowe – next hop, interfejs wychodzący, route-map, przypinanie 
polityk routingowych do fizycznego interfejsu jak i VRF

• Protokół zdalnego zarządzania/monitorowania - SNMP, RMON, Telnet, SSH, netflow
• VPN – wsparcie dla IPSec VPN, MPLS L2/L3 VPN, 
• MPLS - router musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli 

PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L2VPN oraz L3VPN, wspierać wirtualne 
odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE,

• VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, wspierać separację portów 
należących do tego samego VLAN’u,

• QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), 
protokołu, vlan, fizycznego portu, 

• Znakowanie i mapowanie pakietów na podstawie – DSCP, TOS, mapowanie etykiet
• Kolejkowanie – LLQ, PQ CBWFQ
• Bezpieczeństwo - ACL wykorzystujące port docelowy/źródłowy, protokół 

docelowy/źródłowy, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, 
• ACL wykorzystujące DSCP
• Sygnalizacja optyczna – router musi posiadać sygnalizację za pomocą diody poniższych 

zdarzeń:
• Stan całego urządzenia
• Stan zasilania
• Sygnalizacja stanu poszczególnych portów
• Sygnalizator wystąpienia awarii
• Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 60W

Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu

Przełączniki dostępowe w CPD/GPR/RWD

Przełącznik  dostępowy zapewni  możliwość  podłączenia  usług  końcowych do abonentów w sieci 
transportowej . Minimalne wymagania dla przełącznika dostępowego:

• Rodzaj urządzenia – przełącznik warstwy drugiej,
• Rodzaj obudowy – min. 24 porty Fast Ethernet z elektrycznym interfejsem RJ45 oraz 4 porty 

optyczne w tym 2 porty combo optyczne lub elektryczne Gigabit Ethernet. Przełącznik musi 
być tak wyposażony aby Zamawiający był w stanie uzyskać porty światłowodowe po 
obsadzeniu wkładek SFP typu Gbic. Porty muszą działać w trybie auto-uplink, duplex.

• Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem
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• Przełącznik musi wspierać: 
o Autentykację poprzez RADIUS
o Przekazywanie zapytań serwera DHCP
o Filtrowanie adresów MAC
o LACP 

• Wielkość tablicy adresów MAC – min. 16K
• Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric – min. 12,8 Gbps
• Prędkość przełączania pakietów – min. 9,6Mbps
• Wielkość pamięci – min. 128MB
• Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH
• VLAN – zgodny z 802.1q , prywatny Vlan, QinQ VLAN,
• Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU
• Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym 

czasie
• DHCP Snooping – zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera
• IP Source Guard – zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer
• Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz DC -48V lub AC 230 w zależności 

od lokalizacji wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące 
urządzenia radiowe

• Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 20 W.

Radiolinie w pasmach licencjonowanych

System punkt-punkt w paśmie licencjonowanym należy wykorzystać do budowy sieci szkieletowej 
zgodnie  z  „Rysunek  2:  Wstępna  topologia  sieci”  tj.  do  połączeń  GPR<->CPD.  Zaproponowany 
system radiowy powinien spełniać następujące wymagania:
Wymagania na minimalne parametry radiolinii działających w pasmach licencjonowanych:

• Urządzenie musi być radiolinią cyfrową klasy operatorskiej.
• Radiolinia musi spełniać wszystkie wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez prawo 

polskie i Unii Europejskiej oraz być zgodna z uzyskanym z UKE pozwoleniem.
• Wymagana jest architektura typu split-mount. Sprzęt na każdej ze stron połączenia powinien 

być złożony z jednostki wewnętrznej IDU oraz zewnętrznej ODU połączonych kablem 
pośredniej częstotliwości. Zapewniona musi być poprawna praca przy odległości IDU od 
ODU co najmniej 100 m.

• Moduł ODU, antena oraz użyte kable muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz 
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budynków w temperaturze od -30 do +55 0C bez pogorszenia parametrów pracy.
• Wymagane jest zasilanie -48 VDC.
• Moduł IDU powinien być przystosowany do montażu w szafie Rack, musi mieć wysokość do 

1U i głębokość poniżej 45 cm. Montaż modułu IDU radiolinii nie może wymagać zachowania 
odstępu w szafie pod i nad półką.

• Wymagana poprawna praca IDU przy temperaturze otoczenia od -5 do 55 0C
• Moduł IDU musi być dostarczony w konfiguracji 1+0 z możliwością rozbudowy do 

konfiguracji 1+1 (redundancja hot-standby).
• Maksymalny pobór mocy pojedynczego zestawu IDU-ODU powinien wynosić nie więcej niż 

55 W
• Radiolinia posiadająca możliwość pracy w pasmach licencjonowanych zgodnie z polskimi 

regulacjami (13, 18, 23, 28, 32 lub 38GHz) w kanałach o szerokości 7MHz, 14MHz, 28MHz, 
56MHz zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.

• W kanałach 7, 14, 28 i 56 MHz radiolinia musi posiadać możliwość pracy z modulacjami 
QPSK, 8PSK, QAM 16, 32, 64, 128 i 256 bez konieczności modyfikacji sprzętowej. 
Oferowana radiolinia musi umożliwiać samodzielną zmianę kanału oraz modulacji przez 
użytkownika.

• Wymagana jest obsługa dynamicznej zmiany modulacji. Wymagane jest bezstratne 
przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym.

• Każdy element radiolinii musi umożliwiać skalowanie przepustowości w przedziale 
10-360Mbps.

• Radiolinia powinna oferować przepływność co najmniej 100 Mb/s pracując w kanale 28 MHz 
z modulacją 32QAM (zgodnie z testem RFC-2544).

• Wymagana jest możliwość włączenia automatycznej regulacji mocy nadajnika (ATPC).
• Zmiana przepustowości radiolinii musi odbywać się programowo, z wykorzystaniem 

zdalnego zarządzania.
• Radiolinia musi być dostarczona z licencją umożliwiającą transfer ruchu na poziomie co 

najmniej określonym w wymaganiach szczegółowych na łącza szkieletowe (zgodnie z testem 
RFC-2544).

• Wymagana jest dostępność średnioroczna łącza radioliniowego na poziomie 99.99% (przy 
BER=10^-6) obliczona zgodnie z ITU-R P.530.

• Radiolinia musi posiadać przynajmniej następujące interfejsy transmisyjne: dwa porty Gb 
Ethernet (porty typu Combo z możliwością zmiany między 1000BASE-T oraz interfejsem 
optycznym), 5 portów Fast Ethernet.

• Wymagane jest posiadanie Certyfikatów Metro Ethernet Forum, przynajmniej MEF-9 & 
MEF-14 dla usług (EPL, EVPL & E-LAN).
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• Wymagana jest możliwość pracy jako przełącznik Ethernet L2.
• Wymagana jest obsługa sieci wirtualnych (VLAN) zgodnie z 802.1q oraz 802.1QinQ.
• Wymagana jest obsługa co najmniej 8000 MAC adresów.
• Wymagana jest możliwość zbierania statystyk RMON dla każdego interfejsu.
• Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa klasyfikacji 

pakietów zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, IPv6/TOS, MPLS(EXP/Traffic Class); co 
najmniej 4 kolejki wyjściowe

• Radiolinia musi posiadać co najmniej jeden port FE dedykowany do zarządzania (lub 
umożliwiać takie skonfigurowanie dodatkowego portu przeznaczonego do obsługi ruchu).

• Zarządzanie radiolinią powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW bez potrzeby 
instalowania dodatkowego oprogramowania oraz z poziomu linii komend, lokalnie lub zdalnie 
przez SSH.

• Radiolinia musi umożliwiać podgląd i zmianę konfiguracji wszystkich parametrów radiolinii 
przez złącze konsolowe RS-232 lub USB oraz połączenie zdalne SSH, w zakresie nie 
mniejszym niż przez interfejs WWW.

• Radiolinia musi umożliwiać monitorowanie urządzenia i łącza radiowego za pomocą 
protokołu SNMP oraz możliwość definicji serwera zbierającego alarmy SNMP (SNMP Trap 
Server). Wymagane jest dostarczenie pliku MIB dla urządzenia.

• Wymagana jest możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym (np. przez pomiar 
stopy błędów).

• Wymagana jest możliwość konfigurowania pętli w celach diagnostycznych na określony 
przedział czasu.

System Punkt wielopunkt w paśmie licencjonowanym

System  punkt-wielopunkt  w  paśmie  licencjonowanym  należy  wykorzystać  do  budowy  sieci 
dystrybucyjnej  zgodnie  z  „Rysunek  2:  Wstępna  topologia  sieci”  tj.  do  połączeń  GPR<->RWD. 
Zaproponowany system radiowy powinien spełniać następujące wymagania:

• Praca w zakresie częstotliwości 5.9 – 6.4 GHz.
• Praca z podziałem w dziedzinie czasu (Time Division Duplex).
• Wykorzystanie techniki OFDM.
• Wykorzystanie technik transmisji wieloantenowej MIMO 2x2.
• Praca z modulacjami BPSK, QPSK, 16QAM oraz 64QAM.
• Zagregowana przepływność łącza 50 Mb/s (half-duplex) w kanale 20 MHz.
• Opóźnienie transmisji poniżej < 3ms.
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• Obsługa szerokości kanałów 5, 10, 20 MHz.
• Mechanizm adaptacyjnej modulacji i kodowania oraz dynamicznego wyboru kanału.
• Mechanizmy unikania zakłóceń oraz automatycznego żądania retransmisji (ARQ).
• Efektywność spektralna co najmniej 5 bit/Hz.
• Możliwość konfiguracji stacji w tryb symetrycznej i asymetrycznej transmisji.
• Możliwość synchronizacji urządzeń w sieci za pomocą sygnału GPS.
• Obsługa sieci wirtualnych VLAN 802.1Q, 802.1QinQ
• Obsługa mechanizmu priorytetyzacji QoS w oparciu o znaczniki 802.1p i DiffServ, obsługa co 

najmniej 4 kolejek.
• Wbudowany analizator widma.
• Wbudowane interfejsy Ethernet 10/100/1000 BaseT lub SFP.
• Możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową lub Telnet lub aplikację producencką.
• Zasilanie poprzez niewykorzystywane żyły skrętki przyłączającej.
• Pobór mocy poniżej 70W.
• Urządzenie przystosowane do instalacji zewnętrznej (klasa szczelności urządzenia IP67).
• Praca w zakresie temperatur od -35 do 60 0C.

Radiolinie w pasmach nielicencjonowanych

System  punkt-punkt  w  paśmie  nielicencjonowanym  należy  wykorzystać  do  budowy  sieci 
dystrybucyjnej  do  połączeń  GPR<->RPP  (gdy  będzie  konieczność  jego  zastosowania). 
Zaproponowany system radiowy powinien spełniać następujące wymagania:

• Praca w zakresie częstotliwości 4.8 – 6.0 GHz.
• Praca z podziałem w dziedzinie czasu (Time Division Duplex).
• Wykorzystanie techniki OFDM.
• Wykorzystanie technik transmisji wieloantenowej MIMO 2x2.
• Praca z modulacjami BPSK, QPSK, 16QAM oraz 64QAM.
• Zagregowana przepływność łącza 50 Mb/s (half-duplex) w kanale 20 MHz.
• Opóźnienie transmisji poniżej < 3ms.
• Obsługa szerokości kanałów 5, 10, 20 MHz.
• Mechanizm adaptacyjnej modulacji i kodowania oraz dynamicznego wyboru kanału.
• Mechanizmy unikania zakłóceń oraz automatycznego żądania retransmisji (ARQ).
• Efektywność spektralna co najmniej 5 bit/Hz.
• Możliwość konfiguracji stacji w tryb symetrycznej i asymetrycznej transmisji.
• Możliwość synchronizacji urządzeń w sieci za pomocą sygnału GPS.
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• Obsługa sieci wirtualnych VLAN 802.1Q, 802.1QinQ
• Obsługa mechanizmu priorytetyzacji QoS w oparciu o znaczniki 802.1p i DiffServ, obsługa co 

najmniej 4 kolejek.
• Wbudowany analizator widma.
• Wbudowane interfejsy Ethernet 10/100/1000 BaseT lub SFP.
• Możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową lub Telnet lub aplikację producencką.
• Zasilanie poprzez niewykorzystywane żyły skrętki przyłączającej.
• Pobór mocy poniżej 70W.
• Urządzenie przystosowane do instalacji zewnętrznej (klasa szczelności urządzenia IP67).
• Praca w zakresie temperatur od -35 do 60 0C.

Stacje dostępowe WiFi – zewnętrzne

Urządzenie  pracujące  w  standardzie  WiFi,  przystosowane  do  instalacji  zewnętrznej.  Urządzenie 
powinno spełniać co najmniej wymagania:

• Urządzenie powinno być zintegrowane w obudowie o minimalnej klasie szczelności IP66,
• Minimalne parametry dopuszczalnej temperatury pracy -20 C do +70 C
• Urządzenie powinno charakteryzować się procesorem przynajmniej 650 Mhz, posiadać 

minimum 128 MB 
• Obsługiwane szyfrowania WEP, WPA, WPA2,
• Obsługa VLAN,
• Obsługa usługi Hot-spot z Captive-portal
• Obsługa VPN serwer i klient L2TP, PPTP, PPPoE
• Obsługa protokołu Radius,
• Obsługa standardów co najmniej 802.11g, 802.11b, 802.11a,
• Minimalne moc nadawania 23dBm.

Stacja bazowa powinna zostać wyposażona w 3 anteny sektorowe jednopolaryzacyjne. Wymagane 
jest spełnianie co najmniej następujących wymagań:

• Pasmo pracy: 5.4 – 5.9 GHz.
• Zysk energetyczny dla polaryzacji pionowej/poziomej: 14 dBi.
• Separacja między złączami: >45 dB.
• Kąt połowy mocy w płaszczyźnie poziomej: 120 stopni.
• Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej: >7 stopni dla obu polaryzacji
• Złącza typu N, żeńskie.
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• Współczynnik fali stojącej w całym paśmie pracy: <1.5

II.8. WWiORB – Systemy informatyczne

II.8.1. Maszyny serwerowe wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji

Zwirtualizowany serwery fizyczne na potrzeby uruchomienia kilku usług sieciowych i aplikacji w 
celu lepszego wykorzystania  dostępnych zasobów sprzętowych.  W ramach serwerów wirtualnych 
zostaną uruchomione: serwer Radius (AAA), DNS oraz PROXY, system logowania i monitorowania. 
Usługę Radius należy wykorzystać do autoryzacji użytkowników sieci publicznej i  zintegrować z 
dostarczonym  oprogramowaniem  logowania.  DNS  lokalny  posłuży  do  obsługi  zapytań  dla 
wszystkich  użytkowników  w  sieci.  Szczegółowy zakres  konfiguracji  usług  zostanie  ustalony  na 
etapie projektu.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  pełnego  dostępu  do  serwerów  oraz  do  instalacji  innych 
maszyn wirtualnych.
Minimalne parametry techniczne serwera przedstawia tabela nr 4.

Parametr techniczny Wymagania
Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej 

szafie RACK 19'', dostarczona wraz z szynami.
Typ Serwer
Procesor Jeden procesor klasy x86 dedykowany do pracy 

w serwerach, zaprojektowany do pracy w 
układach wieloprocesorowych, płyta musi 
umożliwiać rozszerzenie o drugi procesor. 
Serwer w konfiguracji z dwoma procesorami 
musi uzyskać wynik co najmniej 200 punktów w 
teście SPECint_rate_base2006 według wyników 
procesorów publikowanych na stronie 
www.spec.org

RAM 16GB, płyta musi umożliwiać rozszerzenie do 
384GB. Na płycie głównej powinno znajdować 
się minimum 12 slotów przeznaczonych dla 
pamięci.

Zabezpieczenia pamięci RAM ECC, Memory Mirror.
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Parametr techniczny Wymagania
Gniazda PCI Minimum 1 wolne złącze PCIe x8.
Interfejsy sieciowe Minimum 2 interfejsy 10/100/1000, karta 

sieciowa musi wspierać standardy IEEE 802.3, 
802.3u, 802.3ab oraz TCP segmentation offload 
(IPv4, IPv6)

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW
Wnęki na dyski twarde 2
Zainstalowane dyski twarde 2 x NL-SAS 1TB
Porty USB 8xUSB 2.0 z czego 2 na przednim panelu 

obudowy i 2 wewnątrz obudowy
Kontroler RAID Obsługujący RAID 0, 1, 10.
Grafika karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość 

min. 1280x1024.
Elementy redundantne Zasilacze i wentylatory
Gwarancja 3 letnia gwarancja świadczona w miejscu 

instalacji z gwarancją usunięcia awarii w ciągu 
24 godzin

Tabela 4: Minimalne parametry techniczne serwera

W celu lepszego wykorzystania zasobów sprzętowych serwera należy zastosować oprogramowanie 
wirtualizacyjne  instalowane  bezpośrednio  na  serwerze  fizycznym  bez  konieczności  instalowania 
innego  systemu  operacyjnego.  Musi  posiadać  ono  zdalną  oraz  lokalną  konsolę  do  zarządzani  i 
monitorowania wirtualnych maszyn, wspierać systemy 32 i 64 bit oraz wspierać kreowanie maszyn 
wirtualnych pod systemy rodziny Windows oraz Linux. 
Oprogramowanie musi zapewnić:

• bezterminową licencję,

• tworzenie kopii zapasowych,

• archiwizowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby ich wstrzymywania czy 
wyłączania

• przywracanie danych zawartych w maszynie wirtualnej

• przywracanie danych z kopii zapasowych lub migawek 
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• migracja maszyn wirtualnych i plików oraz zarządzanie nimi

II.8.2. Oprogramowanie do zarządzania siecią

W ramach serwerów wirtualnych zostaną uruchomione: serwer zarządzania i nadzoru nad elementami 
sieciowymi  (NMS),  serwer  Radius  (AAA),  DNS  oraz  PROXY  z  narzędziem  pozwalającym 
inwestorowi  na  łatwe  zarządzanie  listą  stron  internetowych  zabronionych  dla  Beneficjentów 
końcowych.  Usługę  Radius  należy wykorzystać  do  autoryzacji  używając  tablic  MAC oraz  przez 
połączenia PPoE dla użytkowników sieci publicznej, DNS lokalny posłuży do obsługi zapytań dla 
wszystkich  użytkowników  w  sieci.  Ostatni  z  systemów  PROXY,  który  zapewni  kontrolę  nad 
udostępnianą usługą INTERNET. Szczegółowy zakres konfiguracji usług zostanie ustalony na etapie 
projektu.
Zamawiający  wymaga  dostarczenia  systemu  zarządzania  zgodnego  z  zaproponowanymi 
urządzeniami  sieciowymi  (przełączniki,  routery,  radiolinie  oraz  komputery  Beneficjentów 
Końcowych) który zapewni przynajmniej następujące funkcjonalności:

• wsparcie dla protokołu SNMP w wersji 2 i 3,
• automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych wraz z przejrzystą prezentacją topologii 

sieci,
• wymagana jest możliwość szczegółowego zdefiniowania odpytań SNMP poszczególnych 

urządzeń sieciowych,
• aktualnie wykorzystywanej ilości pasma na interfejsach sieciowych oraz tunelowych,
• ilości aktualnie wykorzystywanych zasobów systemowych takich jak procesor i pamięć.
• Monitorowanie wszystkich węzłów sieci 
• Monitorowanie pracy urządzeń aktywnych
• Rejestrowanie zdarzeń i incydentów.
• Zdalny dostęp do urządzeń aktywnych
• Wykonywanie raportów aktywności użytkowników sieci.
• Bezterminowa licencja.

II.8.3. Wyposażenie jednostek Beneficjenta 

Access Point

Każda z przedstawionych w tabeli nr 5 lokalizacji jednostek beneficjenta powinna zostać wyposażona 

strona 37/69

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



w  wewnętrzne  (indoor)  punkty  dostępu  do  internetu  pracujący  w  standardzie  WiFi  wraz  z 
kontrolerem. Powinien on umożliwiać podłączenie wszystkich komputerów zakupionych w ramach 
realizacji  projektu  na  terenie  całej  jednostki.  Połączenia  wewnętrznych punktów  dostępowych  z 
kontrolerem wykonać za pomocą kabla kategorii 6.

Miejscowość Jednostka organizacyjna
Rzekuń Szkoła Podstawowa
Rzekuń Gimnazjum
Drwęcz Szkoła Podstawowa
Borawe Szkoła Podstawowa
Laskowiec Szkoła Podstawowa
Ołdaki Zespół Szkół
Dzbenin Szkoła Podstawowa
Rzekuń Przedszkole

Tabela 5: Lista jednostek, w których zostaną zamontowane punkty dostępowe wewnętrzne

Urządzenie pracujące w standardzie WiFi,  przystosowane do instalacji wewnętrznych. Urządzenie 
powinno spełniać co najmniej wymagania:

• Wsparcie dla trybów pracy jako samodzielna stacja APs.
• Praca w standardach 802.11b/g/n (zakres częstotliwości: 2.412-2.462GHz, ).
• Interfejs 10/100MBase RJ-45.
• Wspierane przepływności: 802.11n:

o 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps,
o 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

• Czułość odbiornika dla poszczególnych trybów pracy:
o 802.11b: -97dBm@1Mbps, -975dBm@54Mbps
o 802.11n:

 -96dBm@ MCS0,
 -95dBm@ MCS1,
 -75dBm@MCS7

• Wbudowany klient PPPoE.
• Wsparcie dla przezroczystej transmisji PPPoE/VPN (pass through).
• Wsparcie IPv4 oraz IPv6.
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• Wsparcie dla zarządzania zdalnego oraz lokalnego. 
• Wsparcie dla metod zabezpieczania połączenia zgodnych WEP, WPA, WPA2.
• Możliwość filtracji po adresach MAC.
• Wsparcie dla protokołów EAP (PEAP, TLS, TTLS, SIM).
• Zasilanie PoE. Pobór mocy <8W.

Kontroler sieci:
• Interfejs min 4x1000MBase RJ-45.
• Taktowanie procesora min. 650MHz
• Ilość procesorów 1
• Pamięć RAM min.256MB
• Funkcje routera
• Zasilanie PoE
• Gniazdo karty pamięci

Szafa metalowa

Każda  z  lokalizacji  jednostek  beneficjenta  powinna  zostać  wyposażona  w  szafy  metalowe  do 
przechowywania komputerów przenośnych typu notebook. Wielkość szafy musi być dostosowana do 
ilości  posiadanych przez jednostkę beneficjenta komputerów przenośnych z zapasem co najmniej 
30%  pojemności.  Miejsce  posadowienia  lub  powieszenia  szafy  musi  być  uzgodnione  z  osobą 
odpowiedzialna w jednostce beneficjenta.

Komputery z oprogramowaniem

W każdej  z  jednostek  Beneficjenta  zostaną  zainstalowane  komputery  osobiste  klasy  PC  wraz  z 
niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe) 
w liczbie zgodnej z tabela nr 6.
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Miejscowość Jednostka Ilość urządzeń
Rzekuń Szkoła Podstawowa 29
Rzekuń Gimnazjum 24
Drwęcz Szkoła Podstawowa 19
Borawe Szkoła Podstawowa 14
Laskowiec Szkoła Podstawowa 15
Ołdaki Zespół Szkół 21
Dzbenin Szkoła Podstawowa 10
Rzekuń Przedszkole 1
Susk Nowy Świetlica środowiskowa 3
Rzekuń Świetlica środowiskowa 4
Borawe Świetlica środowiskowa 4
Laskowiec Świetlica środowiskowa 4
Zabiele Świetlica środowiskowa 4
Borawe Biblioteka 1
Laskowiec Biblioteka 1
Razem 154

Tabela 6: Lista jednostek, do których zostaną dostarczone zestawy komputerowe

Każda jednostka centralna zestawu komputerowego powinna spełniać minimalne wymagania zgodnie 
z poniższą tabelą.

Parametr techniczny Wymagania
Typ Komputer stacjonarny
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych i 

multimedialnych.
Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności Futuremark PCMark 7 

wynik min. 5000.
Pamięć operacyjna Min. 8 GB, obsługiwanie maksymalne 32 GB, wolne złącza pamięci min. 

2
Karta graficzna Obsługa: DirectX 11.0, Shader 5.0.
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Parametr techniczny Wymagania
Dysk twardy Min. 1 TB SATA (7200 rpm)
Płyta główna Min. 1 złącze PCI Express x16

Min. 1 złącze PCI Express x1
Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza się napędów typu 

Slim) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd 
przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej.

Karta dźwiękowa Zintegrowana. Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni 
i tylny panel obudowy.

Karta sieciowa Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL, PXE)
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n

Porty I/O Min. 1 x 15-stykowe D-Sub (wejście na monitor)
Min. 1 x HDMI lub DVI-D
Min. 6 x USB 2.0
Min. 4 x USB 3.0
Min. 1 x RJ-45 (LAN)
1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)
1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)
1 x wejście na mikrofon
Min. 1 x wejście liniowe
Min. 1 x wyjście liniowe (przód)
Min. 1 x wyjście liniowe (tył)

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0:
Min. 4 x USB 2.0 (tylny panel)
Min. 2 x USB 2.0 (przedni panel)
Min. 2 x USB 3.0 (tylny panel)
Min. 2 x USB 3.0 (przedni panel)

Wyposażenie 
multimedialne

Słuchawki z mikrofonem

Obudowa 1. Kolor: czarny.
2. Zasilacz min. 350W.
3. Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, wyposażona w 

min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna, 1 szt. 3,5” wewnętrzna.
4. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. 
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Parametr techniczny Wymagania
dysków 3,5” lub 2,5”.

5. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 98 cm.
6. Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera powinna 

pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” 
dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi.

7. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik 
otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco-diagnostycznym producenta komputera.

8. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki).

Wyposażenie dodatkowe 1. Czytnik kart pamięci: SD, SDHC, SDXC.
2. Klawiatura USB w układzie QWERTY obsługującą standard 

„polski programisty” 
3. Mysz USB optyczna z rolką

System operacyjny Preinstalowany system operacyjny z licencją pozwalający na 
uruchomienie oprogramowania będącego w posiadaniu jednostek 
organizacyjnych (bez konieczności używania emulatorów systemów 
operacyjnych). Spis oprogramowania przedstawia tabela nr 8.
Dostarczony system operacyjny musi być dostarczony z licencją 
umożliwiającą przekazanie/ użyczenie do nieodpłatnego korzystania przez 
osoby trzecie w celach niekomercyjnych. Wyklucza się możliwość 
stosowania różnych systemów operacyjnych w jednostkach.
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 
operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. System 
operacyjny powinien udostępniać narzędzia wspomagające osoby 
niepełnosprawne, min. pozwalające na powiększanie zawartość ekranu i 
klawiaturę ekranową.
System operacyjny i system pomocy (zainstalowany w systemie) 
powinien być w wersji polskiej.
Wsparcie producenta w postaci aktualizacji automatycznych powinno być 
dostępne do czasu zakończenia trwałości Projektu.
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Parametr techniczny Wymagania
Niezawodność/  jakość 
wytwarzania

1. certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty).
2. certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę/ zgodność oferowanego modelu komputera 
z preinstalowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty).

3. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 
potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z 
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 
dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram.

5. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia 
wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub 
certyfikatu).

Warunki gwarancji Gwarancja 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. 
Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.
W przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie podstawienie 
sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.

Wsparcie techniczne 1. Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.

2. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera – do oferty należy dołączyć adres strony.
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Parametr techniczny Wymagania
Bezpieczeństwo Możliwość ustawienia portów USB w trybie powodującym, że podczas 

startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast 
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Tabela 7: Minimalne wymagania jednostki centralnej zestawu komputerowego

Jednostka organizacyjna Oprogramowanie
Zespół Szkół w Ołdakach 1. Klik uczy liczyć w szkole – WSiP

2. Sporządzanie  i  drukowanie  świadectw  dla 
uczniów  klas I-III  szkoły  podstawowej  - 
LIBRUS

3. Sporządzanie  i  drukowanie  świadectw  dla 
uczniów  klas IV-VI  szkoły  podstawowej  - 
LIBRUS

4. Sporządzanie  i  drukowanie  świadectw  dla 
uczniów klas I-III gimnazjum – LIBRUS

5. Matematyka  dodawanie  i  odejmowanie  – 
AIDEM-MEDIA

6. Skarby przyrody – PWN
7. Poznaj świat matematyki – Inter Biznes

Szkoła Podstawowa w Laskowcu 1. Muzyka. Plansze interaktywne - WSiP
2. J. polski. Plansze interaktywne - WSiP
3. Psychologia.  Dziecko  na  drodze  edukacji.  - 

InterBiznes
4. Świadectwa  SP  I  i  II  etap  edukacyjny 

ProgMan
5. My i historia kl. IV, V- PWN
6. Europlansze.  J.  polski  -  Szkolna  Oficyna 

Wydawnicza
7. Europlansze.  Historia  -  Szkolna  Oficyna 

Wydawnicza
8. Zajęcia komputerowe kl. I - wyd. Juka
9. Zajęcia komputerowe kl. II, III - wyd. WSiP
10. Zajęcia komputerowe kl. IV, V - wyd. Czarny 

Kruk
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Jednostka organizacyjna Oprogramowanie
11. Informatyka kl. VI - wyd. Czarny Kruk
12. Poczet władców Polski - wyd. TP
13. Mitologia starożytnej Grecji i Rzymu - wyd. 

OPTIMUS Pascal
14. J.  angielski Project.  Klasy IV, V, VI – wyd. 

Oxford University Press
15. ABC Rowerzysty - wyd.PWE
16. Encyklopedia- wyd. PWN
17. Na tropach przyrody - multibook

Szkoła Podstawowa w Borawem 1. "Razem w szkole" klasy I-III - WSiP 
2. "Na tropach przyrody" klasy IV-V - Nowa Era 
3. "Zajęcia komputerowe dla klas IV-VI - MiGra 
4. "Wczoraj i dziś" - historia klasa IV - Nowa 

Era
Szkoła Podstawowa w Drwęczy 1. Platforma  Edukacyjna  nSzkoła  Rozwiązania 

dla Edukacji nSzkoła - American Systems sp. 
z o.o.

2. Kreator Świadectw MM Studio
3. Audiobooki na płycie dla każdego dziecka z 

serii Tropiciele wydawnictwa WSiP

Tabela 8: Oprogramowanie edukacyjne , będące w posiadaniu jednostek

Każdy  monitor  z  zestawu  komputerowego  powinien  spełniać  minimalne  wymagania  zgodnie  z 
poniższą tabelą.

Parametr techniczny Wymagania
Przekątna ekranu [cal] Min. 21,5
Proporcje wymiarów matrycy 16:9
Rozdzielczość 1920x1080
Podświetlenie LED
Kolor obudowy Czarny
Wielkość plamki Maks. 0,248
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Parametr techniczny Wymagania
Czas reakcji Maks. 5 ms
Odchylenie poziome [kHz] 80
Odchylenie pionowe [Hz] 75
Jasność [cd/m2] Min. 250
Kontrast Min. 1000:1
Kąt widzenia [stopnie] Min. 170/160 (pion)
Podstawowe złącza D-Sub, DVI-D lub HDMI (z kablami umożliwiającymi połączenie 

cyfrowe z jednostką centralną)
Wbudowane głośniki Tak
Konstrukcja Kompatybilny z blokadą Kensington Lock

Regulacja kąta pochylenia
Montaż ścienny

Certyfikaty Energy Star min. 5.0 
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE

Gwarancja Gwarancja 36 miesięcy door to door (gwarancja producenta).

Tabela 9: Minimalne wymagania monitora z zestawu komputerowego

Dostarczone  komputery  połączyć  z  urządzeniami  AP  zainstalowanymi  w  ramach  Projektu  lub 
podłączyć  do  istniejącej  sieci  teleinformatycznej  przewodowej  w  jednostkach  podległych 
beneficjentowi.

Notebooki z oprogramowaniem

W  każdej  z  jednostek  Beneficjenta  zostaną  zainstalowane  notebooki  wraz  z  niezbędnym 
oprogramowaniem (system operacyjny,  pakiet  biurowy,  oprogramowanie antywirusowe) w liczbie 
zgodnej z tabelą poniżej.

Miejscowość Jednostka Ilość urządzeń
Rzekuń Szkoła Podstawowa 21
Rzekuń Gimnazjum 20
Drwęcz Szkoła Podstawowa 10
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Miejscowość Jednostka Ilość urządzeń
Borawe Szkoła Podstawowa 10
Laskowiec Szkoła Podstawowa 25
Ołdaki Zespół Szkół 10
Dzbenin Szkoła Podstawowa 10
Rzekuń Przedszkole 1
Susk Nowy Świetlica środowiskowa 1
Rzekuń Świetlica środowiskowa 1
Borawe Świetlica środowiskowa 1
Laskowiec Świetlica środowiskowa 1
Zabiele Świetlica środowiskowa 1
Rzekuń Biblioteka 1
Borawe Biblioteka 1
Laskowiec Biblioteka 1
Rzekuń Ośrodek Pomocy Społecznej 2
Razem 117

Tabela 10: Lista jednostek, do których zostaną dostarczone komputery przenośne

Każdy komputer przenośny powinien spełniać minimalne wymagania zgodnie z tabelą nr 11.

Parametr techniczny Wymagania
Typ Komputer przenośny (notebook)
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych i 

multimedialnych.
Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności PCMark Vantage 

(1024x768) wynik min. 7300.
Pamięć operacyjna Min. 8 GB, obsługiwanie maksymalne 16 GB
Matryca Matowa, podświetlenie: LED; wielkość min. 15,6''; nominalna 

rozdzielczość min.: 1366 x 768 px;
Dysk twardy Min. 500 GB SATA
Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW, obsługa płyt dwuwarstwowych
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Parametr techniczny Wymagania
Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon

Karta sieciowa Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth min. v. 4.0

Porty I/O VGA (D-sub) – min. 1 szt.
HDMI - min. 1 szt.
RJ-45 (LAN) - min. 1 szt.
USB 2.0 - min. 2 szt.
USB 3.0 - min. 2 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyposażenie 
multimedialne

Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix

Obudowa Kolor i styl „biznesowy”, matowa. Możliwość zabezpieczenia linką (port 
Kensington Lock)

Waga Maks. 2,5 kg
Wyposażenie 
standardowe

1. Wydzielona klawiatura numeryczna
2. Klawiatura typu wyspowego w układzie QWERTY obsługującą 

standard „polski programisty” 
3. Wbudowany touchpad
4. Bateria min. 48 Wh
5. Zasilacz

Wyposażenie dodatkowe Czytnik kart pamięci: SD, SDHC, SDXC.
System operacyjny Preinstalowany system operacyjny z licencją pozwalający na 

uruchomienie oprogramowania będącego w posiadaniu jednostek 
organizacyjnych (bez konieczności używania emulatorów systemów 
operacyjnych). Spis oprogramowania przedstawia tabela nr 8.
Dostarczony system operacyjny musi być dostarczony z licencją 
umożliwiającą przekazanie/ użyczenie do nieodpłatnego korzystania przez 
osoby trzecie w celach niekomercyjnych.
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Parametr techniczny Wymagania
Wyklucza się możliwość stosowania różnych systemów operacyjnych w 
jednostkach.
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 
operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. System 
operacyjny powinien udostępniać narzędzia wspomagające osoby 
niepełnosprawne, min. pozwalające na powiększanie zawartość ekranu i 
klawiaturę ekranową.
System operacyjny i system pomocy (zainstalowany w systemie) 
powinien być w wersji polskiej.
Wsparcie producenta w postaci aktualizacji automatycznych powinno być 
dostępne do czasu zakończenia trwałości Projektu.

Bezpieczeństwo Możliwość ustawienia portów USB w trybie powodującym, że podczas 
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast 
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Niezawodność/  jakość 
wytwarzania

1. certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty).
2. certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę/ zgodność oferowanego modelu komputera 
z preinstalowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty).

3. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 
potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z 
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 
dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram.

5. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia 
wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub 
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Parametr techniczny Wymagania
certyfikatu).

Warunki gwarancji Gwarancja 2-letnia w systemie door-to-door.
Wsparcie techniczne 1. Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.

2. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera – do oferty należy dołączyć adres strony.

Tabela 11: Minimalne wymagania dla komputerów przenośnych dostarczanych do jednostek

Netbook z oprogramowaniem

Do bieżącej obsługi gminnej sieci internetowej należy dostarczyć 2 sztuki komputerów typu netbook/ 
ultrabook  wraz  z  niezbędnym  oprogramowaniem  (system  operacyjny,  pakiet  biurowy, 
oprogramowanie antywirusowe).

Każdy  komputer  przenośny  typu  netbook/  ultrabook  powinien  spełniać  minimalne  wymagania 
zgodnie z tabelą nr 12.

Parametr techniczny Wymagania
Typ Komputer przenośny netbook/ ultrabook
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych i 

multimedialnych.
Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności PCMark Vantage 

(1024x768) wynik min. 5800.
Pamięć operacyjna Min. 4 GB, obsługiwanie maksymalne 8 GB
Matryca Podświetlenie: LED; wielkość min. 13,3'', ; wielkość maks. 14''; 

nominalna rozdzielczość min.: 1366 x 768 px;
Dysk twardy (Min. 500 GB SATA oraz SSD min. 24 GB) lub (SSD min. 128 GB)
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Parametr techniczny Wymagania
Napęd optyczny Brak
Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon

Karta sieciowa Wi-Fi 802.11 min. b/g/n
LAN min. 10/100 Mbps
Bluetooth min. v. 4.0

Porty I/O HDMI - min. 1 szt.
RJ-45 (LAN) - min. 1 szt.
USB 2.0 - min. 1 szt.
USB 3.0 - min. 2 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyposażenie 
multimedialne

Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix

Obudowa Kolor i styl „biznesowy”, matowa.
Waga Maks. 1,7 kg
Wyposażenie 
standardowe

Klawiatura typu wyspowego w układzie QWERTY obsługującą standard 
„polski programisty” 
Wbudowany touchpad
Bateria o pojemności min. 2200 mAh
Zasilacz

Wyposażenie dodatkowe Czytnik kart pamięci: SD, SDHC, SDXC.
System operacyjny Preinstalowany 64-bitowy system operacyjny z licencją.

Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 
operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. System 
operacyjny powinien udostępniać narzędzia wspomagające osoby 
niepełnosprawne, min. pozwalające na powiększanie zawartość ekranu i 
klawiaturę ekranową.
System operacyjny i system pomocy (zainstalowany w systemie) 
powinien być w wersji polskiej.
Wsparcie producenta w postaci aktualizacji automatycznych powinno być 
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Parametr techniczny Wymagania
dostępne do czasu zakończenia trwałości Projektu.

Niezawodność/  jakość 
wytwarzania

certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty).
1. certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę/ zgodność oferowanego modelu komputera 
z preinstalowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty).

2. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
3. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 
potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z 
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 
dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis 
dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu 
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – 
(Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony 
internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu).

Warunki gwarancji Gwarancja 2-letnia w systemie door-to-door.
Wsparcie techniczne Musi  być  zapewniona  możliwość  telefonicznego  sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu  realizowany  poprzez  podanie  na  dedykowanej  stronie 
internetowej  producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć adres strony.

Tabela 12: Minimalne wymagania dla komputera przenośnego typu netbook/ ultrabook
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Drukarka laserowa

W lokalizacjach jednostek Beneficjenta zostaną zainstalowane monochromatyczne drukarki w ilości 
23 szt. Drukarki powinny spełniać minimalne poniższe wymagania.

Parametr techniczny Wymagania
Szybkość druku A4 Min. 40 stron na minutę
Rozdzielczość Min. 1200 x 1200 dpi
Czas wydruku pierwszej strony po wyjściu ze 
stanu gotowości

Max. 8 s

Dopuszczalne miesięczneobciążenie 100 000 stron
Pojemność podajników Podajnik 1: min. 150 arkuszy 80 g/m2; Podajnik 

2: min. 550 arkuszy 80 g/m2
Druk dwustronny automatyczny
Materiały eksploatacyjne zainstalowane w 
drukarce

Zamawiający nie dopuszcza materiałów 
eksploatacyjnych startowych. Wymagane są
pełnowartościowe materiały eksploatacyjne 
producenta drukarki występujące w sprzedaży.
Dostarczony wraz z drukarką komplet 
materiałów eksploatacyjnych musi umożliwić 
wydruk
co najmniej 10000 stron A4 w standardzie 
ISO/IEC 19752

Interfejsy Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet, USB 
2.0

Pamięć Min. 128 MB
Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP Home/XP Professional (32-bit 

i 64-bit)/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i 64-bit) 
oraz z dostarczonymi do jednostek w ramach 
Projektu

Gwarancja 2 letnia gwarancja producenta door-to-door lub 
on-site (naprawa u klienta w ciągu 24 h)

Tabela 13: Minimalne wymagania dla drukarek monochromatycznych

strona 53/69

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



Drukarki zostaną zainstalowane w jednostkach zgodnie z tabela nr 14.
Miejscowość Jednostka Ilość urządzeń

Rzekuń Szkoła Podstawowa 2
Rzekuń Gimnazjum 2
Drwęcz Szkoła Podstawowa 2
Borawe Szkoła Podstawowa 2
Laskowiec Szkoła Podstawowa 2
Ołdaki Zespół Szkół 2
Dzbenin Szkoła Podstawowa 1
Rzekuń Przedszkole 1
Susk Nowy Świetlica środowiskowa 1
Rzekuń Świetlica środowiskowa 1
Borawe Świetlica środowiskowa 1
Laskowiec Świetlica środowiskowa 1
Zabiele Świetlica środowiskowa 1
Borawe Biblioteka 1
Laskowiec Biblioteka 1
Rzekuń Biblioteka 1
Rzekuń Ośrodek Pomocy Społecznej 1
Razem 23

Tabela 14: Lista jednostek, w których zostaną zainstalowane drukarki

Oprogramowanie dla jednostek Beneficjenta

Oprogramowanie edukacyjne zostanie zainstalowane w jednostkach zgodnie z tabelą nr 15.
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Miejscowość Jednostka organizacyjna
Rzekuń Szkoła Podstawowa
Rzekuń Gimnazjum
Drwęcz Szkoła Podstawowa
Borawe Szkoła Podstawowa
Laskowiec Szkoła Podstawowa
Ołdaki Zespół Szkół
Dzbenin Szkoła Podstawowa
Rzekuń Przedszkole

Tabela 15: Lista jednostek, w których zostanie zainstalowane oprogramowanie edukacyjne

Oprogramowanie edukacyjne winno być dostarczone z licencjami odpowiadającymi ilości uczniów w 
szkołach wg tabeli nr 16. 

Jednostka organizacyjna Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa w Borawem 56
Szkoła Podstawowa w Drwęczy 39
Szkoła Podstawowa w Dzbeninie 54
Szkoła Podstawowa w Laskowcu 73
Szkoła Podstawowa w Ołdakach 101
Szkoła Podstawowa w Rzekuniu 226
Gimnazjum w Rzekuniu 197
Gimnazjum w Ołdakach 54

Tabela 16: Ilość uczniów w poszczególnych szkołach gminy Rzekuń

Oprogramowanie edukacyjne dla szkół powinno spełniać poniższe minimalne wymagania:
1. Dostęp do oprogramowania online przez stronę www. 
2. Portal powinien być podzielony na wersję wykorzystywaną przez nauczyciela i osobną do 

pracy ucznia.
3. Materiały edukacyjne powinny zawierać:

a) Animacje
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b) Ćwiczenia interaktywne
c) Ekrany uczniowskie
d) Lekcje nauczycielskie
e) Lekcje uczniowskie
f) Mapy historyczne
g) Narracje
h) Symulacje
i) Słowniki
j) Filmy
k) Gry
l) Karty pracy

4. Dostęp  do  interaktywnych  materiałów  dydaktycznych  zalecanych  przez  Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

5. Licencja musi umożliwiać jednoczesny dostęp dla min. 50 nauczycieli
6. Ilość  zasobów/  materiałów  edukacyjnych  dla  szkoły  podstawowej  dla  nauczania 

zintegrowanego min. 1800
7. Ilość zasobów/ materiałów edukacyjnych dla szkoły podstawowej dla klas 4-6 min. 3000
8. Ilość zasobów/ materiałów edukacyjnych dla szkoły gimnazjalnej min. 4400
9. Dostęp do pakietów dla szkoły Podstawowej klas 1-3:

a) Język Angielski
b) Język Niemiecki
c) Kształcenie zintegrowane

10. Dostęp do pakietów dla szkoły Podstawowej klas 4-6:
a) Historia i Społeczeństwo
b) Język Angielski
c) Język Polski
d) Matematyka
e) Przyroda

11. Dostęp do pakietów dla szkoły gimnazjalnej:
a) Biologia
b) Chemia
c) Fizyka
d) Geografia
e) Historia
f) Język Angielski
g) Język Polski
h) Matematyka
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Oprogramowanie antywirusowe powinno spełniać poniższe minimalne wymagania:
1. Ochrona antywirusowa plików w czasie rzeczywistym
2. Ochrona programów poczty e-mail
3. Ochrona ruchu internetowego w czasie rzeczywistym
4. Ochrona przed atakami typu „phishing”
5. Moduł aktualizacji definicji wirusów
6. Skanowanie komputera, dysków 
7. Harmonogram zadań 
8. Pełne wsparcie dla systemu preinstalowanego w docelowym zestawie komputerowym
9. Subskrypcja aktualizacji definicji wirusów ważną przez 24 miesiące od podpisania 

protokołów odbioru przez Zamawiającego

Pakiet biurowy powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
1. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 

technicznych 
2. Polska wersja językowa interfejsu użytkownika 
3. interaktywna pomoc w języku polskim 
4. Pakiet musi stosować jako podstawowy otwarty standard zapisu danych OpenDocument 

(znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document Format for 
Office Applications) 

Programy wchodzące w skład pakietu biurowego:
1. edytor tekstu,
2. arkusz kalkulacyjny,
3. program do tworzenia i zarządzania bazami danych,
4. edytor równań matematycznych,
5. program do tworzenia rysunków,
6. program do tworzenia prezentacji.

Wszystkie elementy składowe pakietu biurowego powinny pochodzić od jednego wydawcy.

II.8.4. Wyposażenie Beneficjenta Końcowego

W ramach projektu należy dostarczyć i zainstalować 145 zestawów w gospodarstwach domowych 
Beneficjentów Końcowych  w których  skład  wejdą:  komputer  z  oprogramowaniem oraz  terminal 
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kliencki sieci radiowej.

Komputer z oprogramowaniem

W każdej z lokalizacji Beneficjenta Końcowego zostanie zainstalowany komputer przenośny wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe). 
W  czasie  realizacji  Projektu  dopuszcza  się  zmianę  lokalizacji  instalacji  komputera  (zmiana 
Beneficjenta końcowego). Koszty zmiany ponosi Wykonawca.

Każdy komputer powinien spełniać minimalne wymagania zgodnie z tabelą poniżej.

Parametr techniczny Wymagania
Typ Komputer przenośny (notebook)
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych i 

multimedialnych.
Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności PCMark Vantage 

(1024x768) wynik min. 7300.
Pamięć operacyjna Min. 8 GB, obsługiwanie maksymalne 16 GB
Matryca Matowa, podświetlenie: LED; wielkość min. 15,6''; nominalna 

rozdzielczość min.: 1366 x 768 px;
Dysk twardy Min. 500 GB SATA
Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW, obsługa płyt dwuwarstwowych
Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon

Karta sieciowa Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth min. v. 4.0

Porty I/O VGA (D-sub) – min. 1 szt.
HDMI - min. 1 szt.
RJ-45 (LAN) - min. 1 szt.
USB 2.0 - min. 2 szt.
USB 3.0 - min. 2 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
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Parametr techniczny Wymagania
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyposażenie 
multimedialne

Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix

Obudowa Kolor i styl „biznesowy”, matowa. Możliwość zabezpieczenia linką (port 
Kensington Lock)

Waga Maks. 2,5 kg
Wyposażenie 
standardowe

1. Wydzielona klawiatura numeryczna
2. Klawiatura typu wyspowego w układzie QWERTY obsługującą 

standard „polski programisty” 
3. Wbudowany touchpad
4. Bateria min. 48 Wh
5. Zasilacz

Wyposażenie dodatkowe Czytnik kart pamięci: SD, SDHC, SDXC.
Bezpieczeństwo Możliwość ustawienia portów USB w trybie powodującym, że podczas 

startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast 
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

System operacyjny Preinstalowany 64-bitowy system operacyjny.
Dostarczony system operacyjny musi być dostarczony z licencją 
umożliwiającą przekazanie/ użyczenie do nieodpłatnego korzystania przez 
osoby trzecie w celach niekomercyjnych i zmianę użytkownika 
(Beneficjenta końcowego) w czasie realizacji jak i czasie trwałości 
Projektu. 
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 
operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. System 
operacyjny powinien udostępniać narzędzia wspomagające osoby 
niepełnosprawne, min. pozwalające na powiększanie zawartość ekranu i 
klawiaturę ekranową.
System operacyjny i system pomocy (zainstalowany w systemie) 
powinien być w wersji polskiej.
Wsparcie producenta w postaci aktualizacji automatycznych powinno być 
dostępne do czasu zakończenia trwałości Projektu.

Niezawodność/  jakość 1. certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty).
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Parametr techniczny Wymagania
wytwarzania 2. certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę/ zgodność oferowanego modelu komputera 
z preinstalowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty).

3. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 
potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z 
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 
dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram.

5. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia 
wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub 
certyfikatu).

Warunki gwarancji Gwarancja 2-letnia w systemie door-to-door.
Wsparcie techniczne 1. Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.

2. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera – do oferty należy dołączyć adres strony.

Tabela 17: Minimalne wymagania komputera przenośnego Beneficjenta Końcowego
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Oprogramowanie dla Beneficjenta Końcowego

Oprogramowanie antywirusowe powinno spełniać poniższe minimalne wymagania:
• Ochrona antywirusowa plików w czasie rzeczywistym
• Ochrona programów poczty e-mail
• Ochrona ruchu internetowego w czasie rzeczywistym
• Ochrona przed atakami typu „phishing”
• Moduł aktualizacji definicji wirusów
• Skanowanie komputera, dysków 
• Harmonogram zadań 
• Pełne wsparcie dla systemu preinstalowanego w docelowym zestawie komputerowym
• Subskrypcja aktualizacji definicji wirusów ważną przez 24 miesiące od podpisania 

protokołów odbioru przez Zamawiającego
Pakiet biurowy powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

• Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 
technicznych 

• Polska wersja językowa interfejsu użytkownika 
• interaktywna pomoc w języku polskim
• musi stosować jako podstawowy otwarty standard zapisu danych OpenDocument (znany 

również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document Format for Office 
Applications) 

Programy wchodzące w skład pakietu:
• edytor tekstu,
• arkusz kalkulacyjny,
• program do tworzenia i zarządzania bazami danych,
• edytor równań matematycznych,
• program do tworzenia rysunków,
• program do tworzenia prezentacji.

Wszystkie elementy składowe pakietu biurowego powinny pochodzić od jednego wydawcy.

Terminal kliencki sieci radiowej

Dostęp  do  internetu  dla  Beneficjenta  Końcowego  będzie  realizowany  z  wykorzystaniem  sieci 
radiowej  pracującej  w  standardzie  WiFi.  W  związku  z  tym  w  każdej  lokalizacji  Beneficjenta 
Końcowego należy zainstalować odpowiedni terminal kliencki do montażu outdoor umożliwiający 
dostęp  do  zasobów sieci.  Terminal  kliencki  będzie  urządzeniem zewnętrznym (instalowanym na 
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zewnątrz budynku, odporny na działanie warunków atmosferycznych), połączonym z komputerem 
osobistym  Beneficjenta  za  pomocą  kabla  sieciowego  outdoor  FTP  kat.  6.  Kabel  sieciowy  od 
urządzenia  zewnętrznego  zakończyć  gniazdem  komputerowym  w  miejscu  wskazanym  przez 
Beneficjenta końcowego.
W czasie realizacji Projektu dopuszcza się zmianę lokalizacji instalacji Terminala klienckiego sieci 
radiowej (zmiana Beneficjenta końcowego). Koszty zmiany ponosi Wykonawca.

II.9. Szkolenia

II.9.1. Szkolenia Beneficjenta Końcowego

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z podstaw obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu 
oraz  z  obsługi  zaoferowanego  pakietu  biurowego  dla  odbiorców  końcowych.  Z  każdego  z 
gospodarstw domowych, które wezmą udział w projekcie, przeszkolone zostaną dwie osoby. Wyjątek 
mogą stanowić gospodarstwa domowe, w których tylko jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu. 
W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zwrotu  kosztów  szkolenia  Inwestorowi 
odpowiadających ilości nieprzeprowadzonych szkoleń.
W  przypadku  konieczności  przeszkolenia  dodatkowych  Beneficjentów  końcowych  w  ramach 
Projektu (np. z powodu rezygnacji jednego z Beneficjentów albo jego zmiany przez Inwestora) po 
przeprowadzeniu szkoleń a przed końcem realizacji Projektu Wykonawca przeprowadzi szkolenie na 
własny koszt.
Wykonawca  w  ramach  organizacji  szkoleń  dla  Beneficjenta  Końcowego  w  zakresie  obsługi 
komputera i internetu, wykona:

• wynajęcie sali na potrzeby szkolenia dostosowanej dla szkolonych osób niepełnosprawnych;
• przygotowanie materiałów szkoleniowych,
• wynagrodzenie trenera/ informatyka,
• catering.

Szkolenia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, obejmować będą szkolenia z obsługi Pakietu 
biurowego, systemu operacyjnego, korzystania z wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej 
itp. Zakres szkoleń musi być dostosowany do zaproponowanej przez Wykonawcę bazy sprzętowo-
programowej  dostarczonej  i  zainstalowanej  u  Beneficjentów  Końcowych.  Trener  prowadzący 
szkolenia zapozna Beneficjentów z prawidłową obsługą powierzonego sprzętu. Szkolenia trwały będą 
1  dzień, przeznaczone  będą  dla  dwóch  osób  wywodzących  się  z  gospodarstwa  domowego 
przeznaczonego do wsparcia. Szkolenia zaplanowano w kilkuosobowych grupach – do 8 osób, tak 
aby  każda  para  z  gospodarstwa  domowego  (lub  jedna  osoba  w  wyjątkowych  przypadkach) 
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uczestniczących  miała  dostęp  do  komputera.  Przeprowadzone  szkolenia  zapewnią  prawidłowe 
wykorzystanie sprzętu przez Beneficjentów, a także przyczynią się do nabycia nowych umiejętności 
m. in. niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez internet.
W celu wykonania szkolenia Wykonawca może wykorzystać komputery przeznaczone do instalacji w 
jednostkach  Beneficjenta.  Po  szkoleniu  należy  przywrócić  stan  fabryczny  tychże  komputerów. 
Wykonawca winien na koniec szkolenia wydać stosowne certyfikaty jego uczestnikom.

II.10. Usługi ubezpieczeniowe
Wszystkie  dostarczone  komputery  Wykonawca  ubezpieczy  do  dnia  31  grudnia  2015  r.  od  daty 
podpisania protokołu odbioru zadania tj. nie później niż 16.06.2014 r. Ubezpieczenie komputerów 
musi  zapewniać  ochronę  ubezpieczeniową  w  przypadku  błędu  w  obsłudze,  niewłaściwego 
użytkowania  i  braku  kwalifikacji,  wandalizmu,  pożaru,  wybuchu,  kradzieży,  działania  wody 
i wilgoci, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych.

II.11.Modernizacja komputerów
W ostatnim kwartale realizacji  Projektu (tj.  wg stanu na dzień 17.07.2013 r.  IV kwartał  2015 r.) 
Wykonawca  wykona  modernizację  oraz  konserwację  komputerów,  która  będzie  polegała  na 
podwojeniu  ilości  pamięci  operacyjnej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  zainstalowana,  wymieni 
baterie na nowe w urządzeniach przenośnych, przeprowadzi czyszczenie wnętrza komputerów oraz 
wymieni  wszelkie  wadliwie  działające  elementy  komputera  w  celu  zapewnienia  poprawności 
działania komputerów.

II.12. Usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe

II.12.1. Gwarancja

Wykonawca powinien udzielić na dostarczoną sieć gwarancji,  przez co rozumie się zobowiązanie 
Wykonawcy do wykonania nieodpłatnych napraw wad urządzeń powstałych z winy producenta bądź 
Wykonawcy.
W zakres gwarancji nie wchodzą wady i niesprawności urządzeń powstałe w wyniku użytkowania 
niezgodnego z instrukcją obsługi, wykonywania napraw przeróbek przez osoby nieupoważnione.
Wady ujawnione w okresie gwarancji powinny być usunięte w terminach zależnych od klasy sprzętu. 
Definiuje się 3 klasy elementów sieci:
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I. Elementy kluczowe działania systemu (np. radiolinie licencjonowane i nielicencjonowane, 
serwery, stacje dostępowe WiFi, przełączniki dystrybucyjne i agregacyjne, routery, systemy 
zasilania w obiektach szkieletowych itp.) powinny podlegać usłudze serwisowej realizowanej 
w trybie NBD – usunięcie awarii  w następny dzień roboczy od stwierdzenia awarii  przez 
Wykonawcę lub od zgłoszenia w Biurze Obsługi  Beneficjenta  Końcowego (zgłoszenia do 
Wykonawcy po zakończeniu zamówienia tj. 15.12.2015 r.), do końca godz. 16.00 tego dnia. 

II. Komputery oraz  anteny  odbiorcze  użytkowników  końcowych (145  komputerów 
przenośnych  Beneficjentów  Końcowych  oraz  273  zestawy  komputerowe  i  komputery 
przenośne w jednostkach Beneficjenta (suma 418), AP wewnątrz jednostek Zamawiającego) 
usługi serwisowe dla tych elementów powinny być realizowane do 7 dni roboczych liczonych 
od  zgłoszenia  w Biurze  Obsługi  Beneficjenta  Końcowego  dla  Beneficjentów Końcowych 
(zgłoszenia do Wykonawcy po zakończeniu zamówienia tj. 15.12.2015 r.) oraz 3 dni robocze 
liczone  od  zgłoszenia  dla  jednostek  Beneficjenta  i  rejestracji  w  systemie  zgłoszeń 
serwisowych,  co  oznacza  usunięcie  awarii  maksymalnie  w  7  dzień  roboczych  dla 
Beneficjentów Końcowych oraz 3 dzień roboczy dla jednostek Beneficjenta, do końca godz. 
16.00.

III. Pozostałe  niewymienione  elementy systemu  (drukarki,  dodatkowe  zasilanie, 
oprogramowanie o charakterze niekluczowym itp.  )  usługi  serwisowe dla  tych elementów 
powinny być  realizowane do 7  dni  roboczych  liczonych od zgłoszenia  w Biurze  Obsługi 
Beneficjenta  Końcowego  (zgłoszenia  do  Wykonawcy  po  zakończeniu  zamówienia  tj. 
15.12.2015 r.)  i  rejestracji  w systemie  zgłoszeń serwisowych,  co  oznacz  usunięcie  awarii 
maksymalnie w 7 dzień roboczy, do końca godziny godz. 16.00

W  przypadku  naprawy  przekraczającej  ww.  terminy  Wykonawca  dostarczy  sprzęt  zastępczy  o 
parametrach nie gorszych na czas naprawy.
Gwarancja  na  wszystkie  elementy  sieci  wynosi  minimum  36  miesięcy  liczone  od  podpisania 
protokołu odbioru końcowego.

II.12.2. Usługi utrzymaniowe

Wykonawca  po  wykonaniu  zadania  wybudowania  sieci  i  dostawy  sprzętu  komputerowego 
zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe i gwarancyjne przez cały okres realizacji zamówienia 
tj.  do  15.12.2015  dla  urządzeń  i  elementów  systemu,  które  zostały  oddane  do  użytkowania  na 
podstawie  protokołów  odbioru.  Po  stronie  Wykonawcy  jest  uruchomienie,  konserwacja  i  stałe 
monitorowanie pracy urządzeń dostarczonych w ramach Projektu, dostarczanie raportów na żądanie 
Zamawiającego  i  świadczenie  usługi  Biura  Obsługi  Beneficjenta  Końcowego  (BOBK),  która 
powinna być dostępna jako portal internetowy 24h/365 oraz centrum telefoniczne w godzinach od 
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8.00  do  16.00   (połączenie  telefoniczne  maksymalnie  w  cenie  połączeń  lokalnych)   w  dniach 
roboczych. 
Pozostałe warunki gwarancyjne określa umowa.
Zadaniem  BOBK  będzie  przyjmowanie  zgłoszeń  dot.  działania  systemu,  jego  elementów, 
komputerów  itp.  Po  przyjęciu  zgłoszenia  realizuje  zadania  z  podziałem na:  elementy  kluczowe, 
komputery i anteny odbiorcze oraz pozostałe elementy. Do zadań BOBK będzie również należało 
utrzymanie w ruchu komputerów beneficjentów i systemu operacyjnego – co w praktyce oznacza 
zdalny  (jeżeli  Beneficjent  wyrazi  zgodę)  lub  lokalny  dostęp  do  komputerów  beneficjentów  i 
możliwość odtworzenia systemu w przypadku jego dysfunkcji.  Od tej  zasady można wyłączyć te 
komputery gdzie beneficjenci podpiszą stosowne dokumenty i przyjmą na siebie utrzymanie systemu 
operacyjnego  w  ruchu,  jednakże  komputer  nadal  będzie  podlegać  gwarancji  producenta  lub 
Wykonawcy.  Wyjątki  te  mogą  dotyczyć  komputerów  zainstalowanych  w  jednostkach 
organizacyjnych  Gminy.  Do  każdego  komputera  dostarczonego  dla  beneficjenta,  Wykonawca 
dostarczy płyty recovery, które pozwolą na reinstalację systemu operacyjnego, sterowników, wraz z 
pełnym oprogramowaniem dostarczonym w ramach projektu. 
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III. Część informacyjna

III.1. Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa Do dysponowania 
nieruchomością
Inwestor w załączniku do niniejszego PFU wskazuje obiekty będące jego własnością lub będące w 
jego  (lub  jednostek  podległych)  posiadaniu,  a  znajdujące  się  na  terenie  gminy  Rzekuń,  które 
ewentualny Wykonawca będzie  mógł  wykorzystać  w celu usytuowania  elementów projektowanej 
sieci dostępu do internetu.

III.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
przedmiotu zamówienia

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2010 Nr 243, poz. 
1623) 

• Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 
ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2008.25.150 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397)

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. z 1995r. 
Nr 50, poz. 271), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz. 1864), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 ze zm.),
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 

1229 ze zm.),
• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa 
– Postanowienia ogólne -Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia

III.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych
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III.3.1. Inwentaryzacja zieleni

Nie  przewiduje  się  przeprowadzenia  Inwentaryzacji  zieleni  na  potrzeby  inwestycji.  Punktowe 
usytuowanie obiektów nie będzie naruszać istniejącego stanu zieleni. Gdyby jednak nastąpiła taka 
konieczność inwentaryzację wykona Wykonawca.

III.3.2. Dane z zakresu ochrony środowiska

Wykonawca  w  razie  takowego  wymogu  prawnego  ma  obowiązek  przeprowadzić  dla  inwestycji 
„Kwalifikację przedsięwzięcia pod względem konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko”  na  swój  koszt.  W  przypadku  wymagania  Raportu  Oddziaływania na  Środowisko 
Wykonawca wykona taki we własnym zakresie i na swój koszt. Na terenie gminy Rzekuń występują 
obszary Natura 2000, wobec powyższego Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny 
koszt wszelkie procedury związane z pozyskaniem zgód na budowę lub instalacje. 

III.3.3. Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Planowana  inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  pomiaru  ruchu  drogowego,  dodatkowo 
planowane  urządzenia  oraz  rozwiązania  konstrukcyjne  nie  będą  powodować  hałasu  oraz  innych 
uciążliwości.

III.3.4. Dokumentacja obiektów budowlanych

W  celu  wykonania  dokumentacji  dla  instalacji  wewnątrzbudynkowych  Zamawiający  udostępni 
Wykonawcy podkłady budowlane (rzuty poziome) poszczególnych kondygnacji, o ile będzie takie 
posiadał. W przypadku ich braku Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na 
własny koszt  odpowiednie  rysunki,  niezbędne  dla  celów sporządzenia  dokumentacji  projektowej 
instalacji wewnątrzbudynkowych. 

III.3.5. Porozumienia,  zgody  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne  związane  z 
przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznej

Uzyskanie warunków po stronie Wykonawcy. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykaz nieruchomości, dla których Zamawiający posiada prawo do dysponowania
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