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1.9.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„ Przebudowa i rozbudowa zespołu budy ich przy al. Piastów 40 B 
w Szczecinie, wraz ze zmianą sposobu uż
piwnicznych i pomieszczeń znajdujących
związane z funkcją dydaktyczną, budowa
z wysokim dachem), oraz zagospodarowa
” zgodnie z zakresem robót przedstawiony
i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok P
pomocnicza dokumentacja przetargowa p
i rozbudowa zespołu budynków uniwer
wraz ze zmianą sposobu użytkowan
piwnicznych i pomieszczeń znajdują
pomieszczenia związane z funkcją 
dydaktycznego (3 kondygnacje z wysok
niezbędną infrastrukturą techniczną.”17
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza ST obejmuje roboty związane za 

- Instalacji audio-video w salach 1Ai 
- System RFID, 
- Okablowanie strukturalne sieci LAN

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0

 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opra
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją P
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
nków uniwersyteck
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 się na poddaszach budynków) na pomieszczenia 
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rzy zlecaniu i realizacji robót – „Przebudowa 
syteckich przy al. Piastów 40 B w Szczecinie, 
ia części pomieszczeń (w tym pomieszczeń 
cych się na poddaszach budynków) na 

dydaktyczną, budowa nowego budynku 
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.0. „Wymagania ogólne”. 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 453.00000-
0 

  Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych  

  4531.0000-
3 

 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

   45311.000-
0 

Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 

   45311.100-
1 

Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznej 

   45311.200-
2 

Roboty w zakresie opraw 
elektrycznych 

   45312.000-
7 

Instalowanie systemów alarmowych i 
anten 

   45312.100-
8 

Instalowanie pożarowych systemów 
alarmowych 

   45312.200-
9 

Instalowanie alarmów włamaniowych 

   45312.300-
0 

Instalowanie anten 

   45312.310-
3 

Roboty w zakresie ochrony 
oświetlenia 

   45312.320- Instalowanie telewizji napowietrznej 
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6 
   45312.330-

9 
Instalowanie radiofonii napowietrznej 

   45314.000-
1 

Instalowanie sprzętu 
telekomunikacyjnego 

   45314.100-
2 

Instalowanie przyłączeniowych central 
telefonicznych 

   45314.200-
3 

Instalowanie infrastruktury kablowej 

   45314.300-
4 

Kładzenie kabli 

   45314.310-
7 

Instalowanie okablowania 
komputerowego 

  
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac montażowo – instalacyjnych. 
a) systemu audio-video 

produkt model 

Mikser liniowy,  6 wejść, wysokość  1U, prosta obsługa ULM-164 

Kolumna ścienna do przekazywania mowy,  15W RMS, 100V, efektywność 92dB,  
czterogłośnikowa, mocowanie w pionie lub poziomie, wysokość 405mm ETS-215WS 

Wzmacniacz mono, 100V,  120W RMS,  PA900S 

Ścienny regulator głośności z puszką natynkową lub pod tynk ATT-3100PEU 

Zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikiem,  
w zestawie 4 akumulatory, ładowarka, dwa mikrofony do ręki, 2 anteny zewnętrzne, 2 
statywy nablatowe 

Seria TXS-600 

Ekran elektryczny sterowany z przełącznika kablowego i bezprzewodowo, obudowa 
aluminiowa, odbiornik radiowy wbudowany w obudowę, proporcje 4:3, bez ramek, kolor 
biały, szerokość materiału 300cm 

Cumulus X  

Projektor DLP, WXGA, lens shift, jasność 5000ANSI, kontrast 15000:1, w komplecie uchwyt 
sufitowy W501 

Zestaw przyłączy   

Ekstraktor HDMI – STEREO ANALOG AUDIO VC880 
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Przewód głośnikowy 2x1,0mm2   

Splitter VGA, 1in 4out VS134A 

Splitter HDMI 1in 4 out VS184 

Przewody wizyjne HDMI 10m 

Przewody wizyjne VGA 10m 

Monitor LED 42” z uchwytem sufitowym   

Montaż i uruchomienie systemu.    

  
Tablica dotykowa panoramiczna 16:10, przekątna zewnętrzna 95”,  powierzchnia 
magnetyczna i ceramiczna, gwarancja 5 lat.  DTOi95C 

Projektor krótkoogniskowy montowany nad tablicą do ściany, jasność 3500 ansi, 15000:1, 
odległość projekcyjna przy szerokości 180cm – około 65cm. Uchwyt ścienny w komplecie.  W307UST  

Szafa RACK 22U 22U 

 
b) systemu RFID 
Bramka podwójna RFID 3M Model 9102 w wykonaniu Buried Cable z licznikiem i 
zasilaczem zintegrowanym 
Bramka pojedyncza RFID 3M Model 9101 w wykonaniu Buried Cable z licznikiem i 
zasilaczem zintegrowanym 
Stanowisko Bibliotekarza do wypożyczania, zdawania i kodowania Model 815 (896/210) 
mini z ręcznym podajnikiem etykiet (bez komputera) 
Stanowisko Bibliotekarza do wypożyczania, zdawania i kodowania Model 896 z ręcznym 
podajnikiem etykiet (bez komputera 
Montaż etykiety RFID (pakowane po 3000 szt.) 
etykiety RFID (pakowane po 3000 szt.) 
Etykiety RFID na CD (po 500 szt) 
System kontrolno-raportujšcy Command Center (z funcjš statystyki), wraz z systemem 
powiadamiania Czytelnika o możliwo ci odebrania ksišżki 
Mobilne urządzenie do skontrum, bez stacjonarnego komputera, ze zintegrowanš antenš, 
model M804 DLA 
 
2.2. Pozostałe materiały. 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód samowyładowczy 5 t 
- mostek kablowy 
- megomierz 
- przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta 
- reflektometr 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty montażowe 
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5.2.1. Montaż instalacji specjalistycznych 
Montaż instalacji specjalistycznych należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, 
wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – tom V  - Roboty Elektryczne. 

5.2.2. Rozprowadzenie okablowania poziomego  
Z punktu  dystrybucyjnego GPD  do przestrzeni roboczej Użytkownika jest następujące: 

 na korytarzu kable mają być prowadzone nad przestrzenią sufitu podwieszanego  
w  korytach metalowych lub kanałach instalacyjnych. 

 w pomieszczeniach (zejścia do punktu logicznego w przestrzeni roboczej 
Użytkownika) kable mają być prowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych 
typu peszel. Montaż podtynkowy, kaseta podłogowa i kolumny instalacyjne. Osprzęt 
połączeniowy gniazd końcowych montować w ramkach typu Mosaic. 

Ze względu na  wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia 
kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o 
maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy 
zewnętrznej.  

 
Wskazane jest zastosowanie kabli w powłokach trudnopalnych, zawierających substancje 
opóźniające rozprzestrzenianie ognia – LSFRZH (ang. Low Smoke Fire Retardant Zero 
Halogen).  
Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.  
W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem  
i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie 
zasilającą i logiczną), co najmniej 10 mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub 
stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 2 mm dla gniazd końcowych. Wielkość 
separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia 
nie gorszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablowych, że ilość 
obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. 

 
Prowadzenie okablowania pionowego. 
Trasy kablowe – pionowe należy udrożnić, a następnie zbudować z elementów trwałych 
(drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni 
gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano 
w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy 
uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy 
systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów – 
dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału 
kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy 
realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania 
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie 
odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 
zbudowane są kanały kablowe.  
 Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz 
bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych 
równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności 
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od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo 
dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania 
konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem 
konstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości 
zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. 
 Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń 
producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach 
kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również 
wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla)  
w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pionowo. 

Wszystkie kable należy oznaczyć – tzn. jednoznacznie zaadresować na etapie montażu  
w sposób nie powodujący uszkodzeń zarówno funkcji osłon zewnętrznych, jak i konstrukcji 
elementów transmisyjnych kabli. Wyżej wymienione oznaczenia mają być widoczne  
w miejscach rewizyjnych oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych. Adresacja kabli 
ma być zaznaczona na dokumentacji powykonawczej. 
 Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach 
ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów 
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy 
przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły 
się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność 
średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 
8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową 
przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią 
masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, 
zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną 
informacją o  granicy strefy. 
 

 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO 
Punkt logiczny PL (system uniwersalny / otwarty) wymaga montażu 1, 2, 3, 4, 5 lub 6  
uniwersalnych ekranowanych gniazd teleinformatycznych (z możliwością wielokrotnej 
wymiany interfejsu końcowego i jego konfiguracji w postaci wkładki, bez zmian w trwałym 
zakończeniu kabla na złączu). Zestaw instalacyjny każdego uniwersalnego zestawu 
montażowego ma zawierać: płytę czołową prostą z etykietą opisową i z ramką montażową 
45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną z zaciskami (konstrukcja obudowy ma zapewniać 
kontakt ekranu kabla  
i obudowy złącza po całym obwodzie kabla - 360 ) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo 
lub prawo oraz ekranowane złącze modularne zgodne ze standardem przemysłowym IDC typ 
110. Gniazda uniwersalne montować z uchwytem i ramką do osprzętu 45x45 (typ Mosaic). 
Należy przy tym zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla zapasu kabla. 
 
Zasilanie i połączenie bramek 
Zasilanie bramek obwodami jednofazowymi 230V, 50Hz o mocy do 240W odbywać się 

będzie z piętrowej tablic rezerwowanych agregatem prądotwórczym TR3/2 usytuowanej na 

piętrze. 

Zasilanie należy wykonać przewodami YDY3x1,5mm2. Przewód należy ułożyć w rurce 

winidurowej odpornej na udar o przekroju fi=32mm. 
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 Należy poprowadzić 2 oddzielne przewody U/UTP Cat.6 z punktu dystrybucyjnego na 

parterze do sterowników bramek na piętrze 1 oraz poddaszu. 

 
Składniki systemu RFID: 
 
-  etykiety RFID  

- stanowisko wypożyczeń i zwrotów dla bibliotekarzy z funkcję do kodowania etykiet RFID      

   (konwersji), wyposażone w ręczny podajnik etykiet RFID (wspomagający proces   

   naklejania).Nie dopuszcza się zastosowania dwóch oddzielnych urządzeń (jednego do  

   wypożyczeń i zwrotów, a drugiego do kodowania). 

- system detekcji, składający się z bramek zabezpieczających wejście i wyjście 

 

Etykiety RFID na książki, czasopisma 

 Etykieta powinna się składać z układu scalonego (chipa) i anteny pracującej w 
częstotliwości 13,56 MHz. 

 Etykieta z anteną powinna komunikować się z czytnikiem RFID za pomocą fal 
radiowych i przesyłać dane zawarte w chipie. Etykieta powinna być zasilana w 
procesie komunikowania się przez czytnik RFID.  

 Podkład etykiety bibliotecznej: papier silikonowany, w kolorze białym, 
samoprzylepny, posiadający możliwość nadruku. 

 Etykiety systemu powinny posiadać klej niskokwasowy  lub o neutralnym PH 
 Zgodne ze standardami ISO 15693-3 i ISO 18000 Mode 1 
 Minimalne wymiary zewnętrzne anteny etykiety 45 mm x 76mm  
 Minimalne wymiary etykiety 49 x 81mm  
 Antena etykiety aluminiowa 
 Etykieta systemu powinna posiadać pamięć o wielkości 1024 bitów 
 Etykieta R/W; pozwala zarówno na odczytywanie jak i zapisywanie danych 
 Odporność na przepięcia elektrostatyczne: min: +/- 2 kV 
 Antykolizyjność, oznaczająca możliwość odczytu w polu anteny wiele etykiet 

jednocześnie 
 Bit zabezpieczający EAS 
 Zabezpieczenie przez zmianą zapisanych danych 
 Ilość odczytów i zapisów – min 100 000 cykli 
 Wszystkie dostarczone etykiety muszą być sprawne 
 Etykiety dostarczone na papierowym nośniku pokrytym powłoką silikonową w formie 

roli, w taki sposób aby można było wykorzystać ręczny podajnik (opisany przy 
stanowisku do programowania) 

 Dane zapisywane w etykiecie: symbol biblioteki, symbol działu, kod kreskowy 
woluminu i flaga (zakodowana, odkodowana),  



 11

 Ze względu na ochronę danych osobowych nie dopuszcza się zapisywania innych 
danych w etykiecie – pozostałe dane mają być każdorazowo pobierane z systemu 
bibliotecznego, 

 Nie dopuszcza się stosowania hasła do zakodowanych etykiet RFID 
 
Stanowisko powinno umożliwiać realizowanie następujących zadań:  

 Wypożyczenie zbiorów przez bibliotekarza przy jednoczesnej dezaktywacji 

zabezpieczenia na etykiecie RFID, 

 Rejestracja zwrotu i ponowna aktywacja zabezpieczenia na etykiecie RFID, 

 Zestaw musi być zintegrowany z systemem bibliotecznym, aby realizacja zwrotów i 

wypożyczeń oraz zmiana statusu zabezpieczenia etykiety RFID następowała z poziomu 

interfejsu użytkownika systemu bibliotecznego (zmiana stanu zabezpieczenia ma 

nastąpić po pomyślnym przeprowadzeniu operacji wypożyczenia lub zwrotu w systemie 

bibliotecznym), 

 Stanowiska z możliwością kodowania etykiet powinny być odpowiednio wyposażone a 

ponadto zapewniać funkcjonalność opisaną w punkcie dotyczącym stacji kodowania. 

Do zestawu musi być dołączone oprogramowanie umożliwiające realizację wymaganych 

funkcji. Licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe.  

 
Funkcje programowania etykiet  

Zadaniem stanowiska do programowania etykiet jest zapisanie na etykiecie RFID danych 

 o woluminie bibliotecznym przy wykorzystaniu informacji o egzemplarzu będącym  

w posiadaniu Biblioteki pobieranych z systemu bibliotecznego na podstawie barkodu 

znajdującego się na egzemplarzu. 

Stanowisko to powinno składać się z:  

 nablatowego urządzenie RFID składającego się z anteny z czytnikiem zintegrowanych 

w jednej obudowie (zwanych dalej płytką RFID),  

 komputera PC, na którym zainstalowana jest klient systemu bibliotecznego (własność 

Biblioteki) oraz aplikacja umożliwiająca konwersję danych, 

 ręcznego podajnika etykiet.  

 

Dane, które biblioteka będzie zapisywać na etykiecie: 

• Kod kreskowy egzemplarza 

• Symbol biblioteki  
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• Informacja o typie egzemplarza: książka, płyta CD/CDROM, płyta DVD, czasopismo, 

itp.  

Dane, które zostaną wyświetlone po sczytaniu etykiety: 

 Kod kreskowy egzemplarza 

 Skrócony tytuł, autor 

 Oznaczenie części 

 ew. oznaczenie działu   

WYMAGANE FUNKCJE URZĄDZENIA: 

 Kontrola ustawienia zbiorów „Shelf-Reading”  

Funkcja pozwalająca na lokalizację obiektów znajdujących się na niewłaściwym 

miejscu. 

 Pomoc przy wstawianiu zwrotów “Shelving Assistance” 

Funkcja ułatwiająca ustawianie zwrotów na półkach. Ta operacja powinien być 

wykonana szybko i dokładnie tak aby zbiory były dostępne dla czytelników 

 Wyszukiwanie “Searching” 

Urządzenie korzysta ze specjalnie zaprogramowanej przez obsługę biblioteki listy np. 

książki zaginione. Jeśli „obiekt” z listy zostanie odszukany, urządzenie natychmiast 

„informuje” o tym fakcie obsługującego. 

 Zbieranie danych “Collection of Data” 

Urządzenie może zapisywać dane o “skanowanych” obiektach np. Bieżąca 

inwentaryzacja, dane statystyczne o książkach używanych przez czytelników w 

czytelni itp. Funkcja działająca cały czas. 

 Listy specjalne “Pulling Items” 

Zaprogramowane przez obsługę biblioteki listy obiektów np. zarezerwowane do 

odbioru przez czytelników, do przeniesienia, do wycofania itp. 

 Wyszukiwanie obiektów “Finding Items” 

Wyszukiwanie obiektów spełniających kryteria wyszukiwania wprowadzone poprzez 

ekran dotykowy przez operatora urządzenia. 

 Łączenie funkcji “Combining Functions” 

Urządzenie pozwala na łączenie działań kilku funkcji w jednej operacji “skanowania” 

np. Searching z Shelf-Reading 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy. 
-  PN/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stale. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
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- PN-EN 60934:2004 – Wyłączniki do urządzeń (CBE) 
- PN-EN 60950-1:2004 – Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – cz. 1: 

Wymagania podstawowe 
- PN-EN 61131-2:2004 (U) – Sterowniki programowalne – cz. 2: wymagania i badania 

dotyczące sprzętu  
 
10.2. Pozostałe przepisy 
 - Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
 - Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1983 r. 
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