
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie 1 – Przyłącze światłowodowe, Kielce 

Relacja: 

A. Istniejąca szafa, ul. Żeromskiego 5 

B. Projektowana szafa, ul. Wrzosowa, dz. nr 1496/2, obręb 0024 
 

Opis zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kabla światłowodowego w kanalizacji Orange (OPL) wraz 

z realizacją zakończeń i jednego odgałęzienia.  

 

Instalację kabla w kanalizacji OPL należy wykonać zgodnie z dostarczonym przez inwestora, 

uzgodnionym z OPL projektem technicznym i warunkami OPL. Typ kabla światłowodowego:  

Z-XOTKtsd 60J (5x12). Długość wykorzystywanej kanalizacji Orange: 3085m (64 studnie). 

W kanalizacji Orange przewidzieć (zgodnie z projektem) 4 zapasy kabla po 30m wraz ze stelażami 

zapasów. 

 

Zakończenie A: Kabel światłowodowy doprowadzić od studni OPL do istniejącej szafy zewnętrznej 

istniejącym rurociągiem Ø110 (około 30m) i studnią. Szafa wraz z umieszczoną przy niej studnią 

oraz rurociąg stanowią własność inwestora. W szafie pozostawić co najmniej 50m zapasu kabla. 

Zakończyć 48J na nowej przełącznicy. Należy zamontować przełącznicę z adapterami E2000/APC 

o pojemności co najmniej 60 pól komutacyjnych (co najmniej 48 obsadzonych adapterami, 

niewykorzystywane pola muszą być zaślepione). Zaspawać 48 włókien. 

 

Zakończenie B: Zaprojektować i wybudować szafę zewnętrzną wraz ze studnią SK2 oraz rurociąg 

Ø110 (około 15m) od projektowanej studni do studni Orange. Projektowana szafa musi: mieć 

wysokość (miejsce na szynie) co najmniej 20RU, głębokość minimum 450mm, stopień ochrony nie 

niższy niż IP54, zamek co najmniej 2 punktowy z wkładką patentową (lub możliwością założenia 

kłódki), zabezpieczenie wprowadzanych kabli z wykorzystaniem przepustu piankowego lub 

dławnicy. Szafę należy wyposażyć w szufladę zapasu oraz przełącznicę z adapterami E2000/APC 

o pojemności co najmniej 60 pól komutacyjnych (co najmniej 48 obsadzonych adapterami, 

niewykorzystywane pola muszą być zaślepione).  Wskazane jest zastosowanie przełącznicy 

modułowej z modułami 12xE2000. Kabel 60J wprowadzić od studni OPL poprzez nowo 

wybudowaną kanalizację do szafy. W studni przy szafie zostawić na stelażu zapas kabla (minimum 

50m). 48 włókien zakończyć na przełącznicy w szafie. 

 

Odgałęzienie (nr 1): W studni Orange wykonać na projektowanym kablu relacji A-B odgałęzienie 

kablem Z-XOTKtsd 24J (2x12). Wykonać 2x4 (po 4 w obu kierunkach ) spawy z kabla 60J do 

odgałęzienia. Kabel 24J doprowadzić istniejącą kanalizacją od studni Orange do studni Starostwa 

Powiatowego (ul. Wrzosowa 44). Odległość między studniami: około 2m. W studni Starostwa, na 

stelażu, zostawić zapas 30m kabla odgałęzieniowego 24J. 

 

 

Po wykonaniu przyłącza należy wykonać pomiary przelotowe i reflektometryczne z obu końców 

włókien dla 1310nm i 1550nm. Wynik pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Zadanie wykonać w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

wszelkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia, takie jak: zgoda zarządcy drogi na 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgoda na wykonywanie prac w pasie drogowym, i inne. 

(Zamawiający dostarcza uzgodniony projekt Orange oraz niezbędne pełnomocnictwa).  



Po wykonaniu przyłącza Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą (zarówno 

Zamawiającemu jak i do Orange) oraz dokona powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Inwestycja prowadzona w pasach dróg miejskich i na działce będącej we władaniu podmiotu 

przyłączanego. 

 

 
Rys 1. Zakończenie A  (istniejąca szafa i kanalizacja Inwestora) 

 

 

Rys 2 Zakończenie B 



 



Zadanie 2 – Przyłącze światłowodowe, Kielce 

Relacja: 

A. Projektowana studnia kablowa, ul. Husarska/al. Legionów 

B. Istniejąca szafa, ul. Wrzosowa, dz. nr 1496/2, obręb 0024  
UWAGA! Budowę szafy w zakończeniu B ujęto w zadaniu nr 1. Na potrzeby zadania nr 2, szafę 

traktować jako istniejącą. 

 

Opis zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kabla światłowodowego w kanalizacji Orange (OPL) wraz 

z realizacją zakończeń.  

 

Instalację kabla w kanalizacji OPL należy wykonać zgodnie z dostarczonym przez inwestora, 

uzgodnionym z OPL projektem technicznym i warunkami OPL. Typ kabla światłowodowego:  

Z-XOTKtsd 48J (4x12). Długość wykorzystywanej kanalizacji Orange: 4305m (90 studni). 

W kanalizacji Orange przewidzieć (zgodnie z projektem) 4 zapasy kabla po 30m wraz ze stelażami 

zapasów. Dodatkowo należy w 2 dwóch punktach połączyć instalowany kabel z innym 

(istniejącym-  z zadania nr 1) kablem światłowodowym – zainstalować 2 mufy, 72 spawy łącznie. 

 

Zakończenie A: Na istniejącej kanalizacji Ø40 innego operatora (UJK Kielce) zaprojektować 

i wybudować studnię SK2. W studni, na istniejącym kablu 48J wykonać odgałęzienie 

projektowanym kablem Z-XOTKtsd 48J (4x12). Przewidzieć mufę. Ilość spawów w mufie: 24. 

W kierunku studni OPL (około 5m) zaprojektować rury 2xØ40 i wyprowadzić nimi projektowany 

kabel do kanalizacji Orange. Inwestor zapewnia dostarczenie zgody na wykonanie prac na sieci 

UJK Kielce. 

 

Zakończenie B: Ze studni Orange projektowany kabel wyprowadzić rurą Ø110 do studni SK2 

i zakończyć w szafie. UWAGA! Budowę rury Ø110, studni i szafy przewidziano w odrębnym 

opracowaniu, jednak dla potrzeb zadania nr 2 należy traktować je jako istniejące. W razie 

potrzeby, szczegóły należy na bieżąco uzgadniać z wykonawcą zadania nr 1. 

Szafę należy doposażyć w przełącznicę z adapterami E2000/APC o pojemności 48 pól 

komutacyjnych (co najmniej 24 obsadzone adapterami, niewykorzystywane pola muszą być 

zaślepione), na których następnie należy zakończyć projektowany kabel. 24 włókna zakończyć na 

przełącznicy w szafie. W studni, przy szafie zostawić na stelażu zapas kabla (minimum 50m). 

 

Po wykonaniu przyłącza należy wykonać pomiary przelotowe i reflektometryczne z obu końców 

włókien dla 1310nm i 1550nm. Wynik pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Zadanie wykonać w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

wszelkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia, takie jak: zgoda zarządcy drogi na 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgoda na wykonywanie prac w pasie drogowym, prawo 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i inne. (Zamawiający dostarcza uzgodniony 

projekt Orange oraz niezbędne pełnomocnictwa).  

Po wykonaniu przyłącza Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą (zarówno 

Zamawiającemu jak i do Orange) oraz dokona powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Inwestycja prowadzona w pasach dróg miejskich i na działce będącej we władaniu podmiotu 

przyłączanego. 

 



 

 

 

Rys 1. Zakończenie A 

 



Zadanie 3 – Przyłącze światłowodowe, Kielce 

Relacja: 

A. Serwerownia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (ŚCO), ul. Artwińskiego 3 

B. Serwerownia UJK, Instytut Sztuk Pięknych, ul. Podklasztorna 117 
 

Opis zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kabla światłowodowego w kanalizacji Orange (OPL) oraz 

istniejącym rurociągu Ø40 inwestora wraz z realizacją zakończeń.  

 

Zakończenie A: Kabel zakończyć na nowej przełącznicy o pojemności 48 pól komutacyjnych (co 

najmniej 24 obsadzone adapterami E2000/APC, niewykorzystywane pola muszą być zaślepione). 

Zaspawać 24 włókna. Z serwerowni ŚCO, na poziomie 0, z istniejącej szafki rack, wyprowadzić 

kabel Z-XOTKtsd 48J (4x12). Po budynku kabel prowadzić w rurze niepalnej istniejącymi 

korytkami i kanałami (około 180 m). Do wyprowadzenia kabla z budynku wykorzystać istniejący 

rurociąg Ø40. W serwerowni zostawić zapas kabla minimum 10m. 

 

Zakończenie B: Kabel zakończyć na nowej przełącznicy o pojemności 48 pól komutacyjnych (co 

najmniej 24 obsadzone adapterami E2000/APC, niewykorzystywane pola muszą być zaślepione). 

Zaspawać 24 włókna. Z serwerowni UJK, na poziomie 1, z istniejącej szafy rack, wyprowadzić 

kabel Z-XOTKtsd 48J (4x12). Po budynku kabel prowadzić w rurze niepalnej istniejącymi 

korytkami i kanałami (około 70 m). Kabel z budynku wyprowadzić projektowanym rurociągiem 

Ø40 do studni Orange (około 40m). W serwerowni zostawić zapas kabla minimum 10m. 

 

Od zakończenia A kabel prowadzić istniejącym rurociągiem Ø40 (wolna rura, własność inwestora) 

w kierunku kanalizacji Orange (długość rurociągu: około 600m). Na istniejącej kanalizacji 

inwestora zaprojektować i nabudować studnię typu SK2. Od wybudowanej studni wybudować 

rurociąg Ø110  (około 8m) do studni Orange. Kabel 48J z nowej studni wybudowanym rurociągiem 

doprowadzić do studni OPL. Dalej kanalizacją OPL prowadzić w kierunku zakończenia B. Długość 

wykorzystywanej kanalizacji Orange: 1227m, ilość studni: 33 szt. W kanalizacji Orange 

przewidzieć (zgodnie z projektem) 2 zapasy kabla po 30m wraz ze stelażami zapasów. Instalację 

kabla w kanalizacji OPL należy wykonać zgodnie z dostarczonym przez inwestora, uzgodnionym 

z OPL projektem technicznym i warunkami OPL.  

 

Po wykonaniu przyłącza należy wykonać pomiary przelotowe i reflektometryczne z obu końców 

włókien dla 1310nm i 1550nm. Wynik pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Zadanie wykonać w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

wszelkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia, w tym: zgoda zarządcy drogi na 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgoda na wykonywanie prac w pasie drogowym  i inne. 

(Zamawiający dostarcza uzgodniony projekt Orange oraz niezbędne pełnomocnictwa).  

Po wykonaniu przyłącza Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą (zarówno 

Zamawiającemu jak i do Orange) oraz dokona powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Inwestycja prowadzona w pasach dróg miejskich i na działce będącej we władaniu podmiotu 

przyłączanego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Trasa kabla w istniejących kanałach i korytkach ŚCO. 

 

Rys 2. Połączenie pomiędzy Siecią Inwestora a kanalizacją Orange 



 
Rys. 3. Zakończenie B 


