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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia  
Opis instalacji elektrycznych do wykonania w pomieszczeniach nr 4, ra, 7, 8, 8a, 8b, 9a, 9b, 9c, 

10a, 10b, 102, 106a i 106c 

 

1. W pomieszczeniach 10a i 10b usunąć z zestawów PEL gniazdka telefoniczne o komputerowe 

oraz usunąć ich okablowanie. W gniazdach podwójnych typu RJ (natynkowych) podłączyć drugie 

gniazdo (jest podłączone tylko jedno); sporządzić odwzorowanie na patchpanelach i opisać. Do 

istniejących gniazd RJ45 doprowadzić nowe przewody UTP. 

2. W pomieszczeniu 9b zamontować podwójne gniazdko RJ45. 

3. W korytarzu nr 9a oraz w pomieszczeniu 8a należy zamontować podwójne gniazdo RJ45. 

4. W salach 9c, 8a i 8b oraz 106c należy zamontować instalację dla rzutników (230V, HDMI, VGA) 

Rzutnik będzie zawieszony na suficie, jednostka nim sterująca będzie ustawiona przy ścianie. 

5. Zdemontować światłowód wyprowadzony z pomieszczenia nr 8 biegnący przez pomieszczenie nr 

8a po pomieszczenia nr 106a. Zdemontować przełącznicę światłowodową. Światłowód wycofać 

do pomieszczenia w piwnicy Warunki uzgodnić z Działem Usług Informatycznych UWr. 

6. W pomieszczeniach nr 8, 7 i 5b należy zamontować dodatkowe podwójne gniazdo RJ45. 

7. W pomieszczeniu nr 4 zamontować dodatkowe podwójne gniazdo RJ45 i zdemontować 

pojedyncze gniazdo telefoniczne. 

8. W pomieszczeniach nr 102 i 106a  należy ułożyć koryto instalacyjne wzdłuż ściany z oknami i 

zamontować dwa podwójne gniazda RJ45zakonczone na istniejącym patchpanelu w szafie 

dystrybucyjnej. Podnieść szafkę dystrybucyjną tak, aby jej krawędź dolna znajdowała się na 

wysokości 2 m. 

9. Wszystkie obwody logiczne wykonać w kategorii 6A. Przewody UTP prowadzić z bezpośrednio z 

serwerowni znajdującej się na I piętrze w pomieszczeniu  nr 107a. 

10. W stropie z pomieszczenia 107a (serwerownia) do po pomieszczenia nr 10 (przedsionek) 

wykonać przewiert o średnicy ok. 40 mm w celu wyprowadzenia nowych obwodów do 

pomieszczeń na parterze. Przejście zabezpieczyć p-poż. 

11. Nowe obwody zasilające 230V prowadzić z najbliższej szafy rozdzielczej. 

12. Przewody strukturalne i 230 V prowadzić natynkowo w istniejących korytach lub w nowych. 

13. Wykonać pomiary sieci. 


