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POPC Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1.1

Inwestor
FIBEE I
Wysogotowo, Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

1.2

Zakres rzeczowy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ),
mający na celu:
1)
zaprojektowanie i budowę Sieci szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach na obszarach inwestycyjnych :w następujących Podregionach:
a)
piotrkowskim część B (ID: 3.1.10.17b) w którym to Podregionie przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie Dokumentacją Budowy)
i wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 14 913 (słownie: czternaście
tysięcy dziewięćset trzynaście) Gospodarstw Domowych spośród wskazanych na
Liście Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu) i podłączenie do
zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 23 (słownie: dwadzieścia trzy)
Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do OPZ (dla Podregionu),
b)
częstochowskim (ID: 3.2.24.46) w którym to Podregionie przedmiotem zamówienia
jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie Dokumentacją Budowy) i
wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 27 680 (słownie: dwadzieścia
siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) Gospodarstw Domowych spośród
wskazanych na Liście Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu)
i podłączenie do zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 87 (słownie:
osiemdziesiąt siedem) Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do
OPZ (dla Podregionu),
c)
chełmsko - zamojskim część A1 (ID: 3.3.06.10a1) w którym to Podregionie
przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie
Dokumentacją Budowy) i wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 33 003
(słownie: trzydzieści trzy tysiące trzy) Gospodarstw Domowych spośród wskazanych
na Liście Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu) i podłączenie
do zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 110 (słownie: sto dziesięć)
Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do OPZ (dla Podregionu),
d)
lubelskim część A (ID: 3.3.06.11a) w którym to Podregionie przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie Dokumentacją Budowy)
i wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 35 307 (słownie: trzydzieści
pięć tysięcy trzysta siedem) Gospodarstw Domowych spośród wskazanych na Liście
Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu) i podłączenie do
zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 96 (słownie: dziewięćdziesiąt
sześć) Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do OPZ (dla
Podregionu),
e)
puławskim część A (ID: 3.3.06.12a) w którym to Podregionie przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie Dokumentacją Budowy)
i wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 31 578 (słownie: trzydzieści
jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) Gospodarstw Domowych spośród
wskazanych na Liście Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu)
i podłączenie do zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 127 (słownie: sto
dwadzieścia siedem) Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do
OPZ (dla Podregionu),
f)
puławskim część B (ID: 3.3.06.12b) w którym to Podregionie przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie Dokumentacją Budowy)
i wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 18 414 (słownie: osiemnaście
tysięcy czterysta czternaście) Gospodarstw Domowych spośród wskazanych na
Liście Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu) i podłączenie do
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g)

2)
3)

1.3

zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 70 (słownie: siedemdziesiąt)
Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do OPZ (dla Podregionu),
legnicko - głogowskim (ID: 3.5.02.02) w którym to Podregionie przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim zaprojektowanie (objęcie Dokumentacją Budowy)
i wybudowanie Sieci POPC obejmującej co najmniej: 25 099 (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) Gospodarstw Domowych spośród
wskazanych na Liście Adresów w Załączniku nr 2 do OPZ (podanej dla Podregionu)
i podłączenie do zaprojektowanej przez Wykonawcę Sieci POPC: 88 (słownie:
osiemdziesiąt osiem) Jednostek Oświatowych, wyliczonych w Załączniku nr 3 do
OPZ (dla Podregionu),
przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej w standardzie określonym w Załączniku nr
7 do OPZ oraz Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej.
Dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń aktywnych.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

1.4

Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze geograficznym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
OPZ.
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2 Definicje
Infrastruktura
telekomunikacyjna
–
urządzenia
telekomunikacyjne,
oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (CPE), oraz w szczególności Powierzchnia
kolokacyjna, Szafy i szafki telekomunikacyjne, linie, Kanalizacje Kablowe, słupy, Wieże, Maszty,
kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji;
Punkt Styku – fizyczny punkt połączenia Sieci POPC z inną Siecią telekomunikacyjną,
niebędący zakończeniem Sieci telekomunikacyjnej;
Segment Magistralny – Infrastruktura Telekomunikacyjna obejmująca wszelkie urządzenia
telekomunikacyjne na odcinku od Punktu Styku do Przełącznicy Głównej w tym w szczególności
kable magistralne, mufy światłowodowe, kanalizację teletechniczną, studnie i zasobniki;
Przełącznica Główna (PG) – dedykowany punkt elastyczności zlokalizowany w obszarze
Segmentu Rozdzielczego zawierający pasywne elementy telekomunikacyjne realizujące
pierwszy podział sygnału optycznego (splitter) i umożliwiający dystrybucję sygnału poprzez
Punkty
Dostępowe
do użytkowników końcowych;
Segment Rozdzielczy – Infrastruktura Telekomunikacyjna obejmująca wszelkie urządzenia
telekomunikacyjne na odcinku od Przełącznicy Głównej włącznie do Punktu Dostępowego
włącznie w tym w szczególności kable liniowe, mufy światłowodowe, słupki kablowe,
kanalizację teletechniczną, studnie i zasobniki;
Punkt Dostępowy – pasywny punkt rozdziału włókien światłowodowych w kablach liniowych
w obszarze Segmentu Rozdzielczego, realizowany w postaci przełącznicy szafkowej, słupka lub
mufy kablowej, w którym początek bierze Segment Abonencki;
Segment Abonencki - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub
kanalizacji kablowej, zawarty między Punktem Dostępowym a zakończeniem tych linii lub
kanalizacji
w
budynku
wielorodzinnym
bądź
na
granicy
działki
w obszarze zabudowy jednorodzinnej;
Gospodarstwo Domowe – dany lokal pod określonym adresem, w którym osoba lub większa
grupa osób, zamieszkują wspólnie i wspólnie się utrzymują, gospodarstwo domowe w
znaczeniu używanym w treści dokumentów regulujących dofinansowanie realizacji projektów ze
środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC –
„Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic
w
możliwości
dostępu
do
szerokopasmowego
internetu
o
wysokich
przepustowościach”(trzeci konkurs), wyliczenie Gospodarstw Domowych zostało zawarte w
Załączniku nr 2 do OPZ w odniesieniu do poszczególnych Punktów Adresowych;
Punkt Adresowy – punkt, w którym zlokalizowane jest jedno albo więcej Gospodarstw
Domowych wskazany w Załączniku nr 2 do OPZ.
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3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1

Informacje ogólne
Projektowana Sieć telekomunikacyjna obejmująca Gospodarstwa Domowe zostanie
wybudowana w standardzie GPON (Gigabit Passive Optical Network). GPON to gigabitowa,
pasywna sieć optyczna zbudowana w architekturze FTTH (Fiber To The Home) z typem
komunikacji point-to-multipoint, określona w standardzie ITU-T G.984. Architektura sieci
GPON pozwala na użycie jednego włókna światłowodowego jednomodowego oraz
pasywnych dzielników optycznych (splitterów) w celu doprowadzenia sygnału do wielu
użytkowników końcowych. Maksymalny dopuszczalny przez standard współczynnik podziału
wynosi 1:128, jednakże obecnie dostępne na rynku rozwiązania umożliwiają budowanie sieci
o maksymalnym współczynniku podziału 1:64.
Urządzenia aktywne:
- OLT (Optical Line Termination) po stronie stacyjnej,
- ONT (Optical Network Terminal) po stronie użytkowników końcowych,
Transmisja realizowana jest na następujących długościach fali:
- downstream
– 1490 nm,
- upstream
– 1310 nm,
- telewizja RF
– 1550 nm.
Przepływność w kierunku downstream wynosi 2.488 Gbit/s, a w kierunku upstream 1.244
Gbit/s.
Maksymalny zasięg sieci określony w standardzie to 60km, przy założeniu, że różnica
odległości pomiędzy najbliższym i najdalej wysuniętym ONT względem OLT nie jest większa
niż 20km.
Projektowana Sieć telekomunikacyjna obejmująca Jednostki Oświatowe zostanie
wybudowana w standardzie 1G Ethernet.

3.2

Zakres rzeczowy
Przewiduje się budowę Sieci NGA obejmującej dostępem we wszystkich Podregionach
185 994 Gospodarstw Domowych dla adresów wskazanych w Załączniku nr 2 do OPZ.
Przewidywana łączna długość Sieci światłowodowej dla wszystkich Podregionów wynosi: dla
sieci nowobudowanej około 11 068 km. Liczba Gospodarstw Domowych oraz planowana
długość sieci w podziale na poszczególne Podregiony kształtuje się następująco:

Lp
1
2
3
4
5
6
7

liczba gospodarstw
domowych

długość sieci (km)

piotrkowski część B (ID: 3.1.10.17b)

14 913

862

częstochowski (ID: 3.2.24.46)

27 680

1 589

chełmsko - zamojski część A1(ID: 3.3.06.10a1)

33 003

2 050

lubelski część A (ID: 3.3.06.11a)

35 307

2 274

puławski część A (ID: 3.3.06.12a)

31 578

1 958

puławski część B (ID: 3.3.06.12b)

18 414

1 047

legnicko - głogowski (ID: 3.5.02.02)

25 099

1 288

nazwa podregionu

Wskazana długość ma charakter orientacyjny a jej rzeczywista wartość będzie wynikiem
ostatecznej trasy przebiegu Sieci, zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę. Po
wybudowaniu Sieci sporządzić należy Dokumentację Odbiorową.
Gospodarstwo Domowe należy traktować jako objęte dostępem do Sieci NGA:
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w przypadku zabudowy jednorodzinnej jeżeli: i) przyłączenie tego Gospodarstwa
Domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to
Gospodarstwo Domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac
wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód innych
podmiotów, ii) zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego
Gospodarstwa Domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub
innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu,
w przypadku zabudowy wielorodzinnej Gospodarstwo Domowe należy traktować,
jako objęte dostępem do Sieci NGA jeżeli: - przyłączenie tego Gospodarstwa Domowego nie
wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza
budynkiem, w którym znajduje się to Gospodarstwo Domowe.

3.3

Stan istniejący
Na
projektowanym
obszarze
występuje
infrastruktura
Regionalnych
Sieci
Szerokopasmowych oraz innych operatorów – dostawców szerokopasmowych usług
hurtowych, w postaci: światłowodowego kabla sieci szkieletowej ułożonego w rurociągu
kablowym, wolnej przestrzeni w rurociągu kablowym, podbudowy słupowej, pomieszczeń
kolokacji, portów na urządzeniach aktywnych, urządzeń aktywnych. Na obszarze objętym
Projektem występuje zabudowa o charakterze usługowym oraz mieszkaniowym
(jednorodzinna wolnostojąca, jednorodzinna szeregowa oraz wielorodzinna).

3.4

Stan projektowany
OPZ zakłada budowę Sieci FTTH w standardzie pasywnej sieci optycznej GPON i 1 G
Ethernet.
W przypadku zastosowania technologii budowy kanalizacji teletechnicznej doziemnej
kanalizacja wykonana zostanie w technologii mikrokanalizacji z wykorzystaniem rurek
grubościennych do bezpośredniego zakopywania w ziemi. W przypadku budowy linii
napowietrznych wykorzystane zostaną samonośne kable światłowodowe podwieszane
najczęściej poniżej przewodów fazowych, na liniach energetycznych do 110 kV wykonywane
są jako całkowicie dielektryczne. Kable światłowodowe liniowe zostaną doprowadzone od
projektowanej
Przełącznicy
Głównej
do
każdego
z projektowanych Punktów Dostępowych.
Do jednostek oświatowych wskazanych w Załączniku nr 3 do OPZ należy zestawić
bezpośredni trakt światłowodowy w postaci dedykowanego włókna światłowodowego od
Węzła Dostępowego oraz zapewnić stacjonarny przewodowy dostęp do Internetu o
gwarantowanej przepustowości 1Gb/s.

3.5

Segment Magistralny
W celu podłączenia do Sieci budynków objętych Projektem konieczna jest budowa Sieci w
Segmencie Magistralnym od Punku Styku z siecią szkieletową operatora – dostawcy
szerokopasmowych usług hurtowych do Przełącznicy Głównej.
Nowobudowana kanalizacja kablowa w Segmencie Magistralnym powinna zawierać
nadmiarowość w postaci co najmniej 25% łącznego przekroju tej kanalizacji na każdym z
odcinków lecz nie mniej niż 3 wolne mikrorurki o średnicy wewnętrznej >=10 mm lub wolną
przestrzeń w kanalizacji na całej długości umożliwiającą wprowadzenie 3 mikrorurek o
przekroju wewnętrznym >=10 mm.
W przypadku realizacji segmentu magistralnego w postaci linii kablowej podwieszanej na
podbudowie słupowej nie ma obowiązku zapewnienia nadmiarowości w zakresie kanalizacji
kablowej.
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Wymagana nadmiarowość włókien światłowodowych dla Segmentu Magistralnego wynosi
30% liczby włókien i nie mniej niż 12J.

3.6

Segment Rozdzielczy
Należy wykonać połączenie Przełącznicy Głównej z Punktem Dostępowym. Przy doborze
tras i lokalizacji Punktów Dostępowych należy kierować się zasadą optymalnego
wykorzystania kanalizacji kablowej oraz włókien światłowodowych.
Przełącznicę Główną należy dobrać w taki sposób, aby umożliwiała podłączenie 100%
użytkowników końcowych w zasięgu Sieci.
Punkty Dostępowe dla podłączenia kabli abonenckich zbudowane zostaną w oparciu o mufy
światłowodowe, mufy/przełącznice słupkowe lub przełącznice szafkowe.
Od Przełącznicy Głównej do Punktów Dostępowych doprowadzone zostaną liniowe kable
światłowodowe. Nowobudowana kanalizacja kablowa, w której umieszczone będą powyższe
kable powinna zawierać nadmiarowość w postaci co najmniej 25% łącznego przekroju tej
kanalizacji na każdym z odcinków lecz nie mniej niż 3 wolne mikrorurki o średnicy
wewnętrznej >=8 mm lub wolną przestrzeń w kanalizacji na całej długości umożliwiającą
wprowadzenie 3 mikrorurek o przekroju wewnętrznym >=8 mm.
Na odcinkach współdzielonych przez Segmenty Magistralny i Segmenty Rozdzielcze
kanalizacja powinna zawierać nadmiarowość w postaci co najmniej 25% łącznego przekroju
tej kanalizacji na każdym z odcinków lecz nie mniej niż 3 wolne mikrorurki o średnicy
wewnętrznej >=8 mm i 3 wolne mikrorurki o średnicy wewnętrznej >=10 mm lub wolną
przestrzeń w kanalizacji na całej długości umożliwiającą wprowadzenie 3 mikrorurek o
przekroju wewnętrznym >=8 mm oraz 3 mikrorurek o przekroju wewnętrznym >=10 mm.
W przypadku realizacji segmentu rozdzielczego w postaci linii kablowej podwieszanej na
podbudowie słupowej nie ma obowiązku zapewnienia nadmiarowości w zakresie kanalizacji
kablowej.
Wszystkie zaprojektowane Punkty Dostępowe należy zamontować na etapie budowy Sieci.
Odpowiednie tuby należy rozciąć, a włókna ułożyć na tackach spawów i opisać. Opis
powinien zawierać nazwę kabla oraz numery włókien.
Wymagana nadmiarowość dla Segmentu Rozdzielczego wynosi 30% liczby włókien i nie
mniej niż 6J.

3.7

Segment Abonencki

3.7.1 Zabudowa jednorodzinna
W przypadku realizacji segmentu abonenckiego w technologii doziemnej do granicy działki,
na której znajduje się Gospodarstwo Domowe należy doprowadzić kabel światłowodowy
typu DAC 2J (1x2) z włóknami o zminimalizowanym promieniu gięcia (G.657A1). Wszystkie
kable abonenckie typu DAC 2J należy ułożyć do granicy działki bezpośrednio w ziemi oraz
należy zostawić zapas kabla umożliwiający w przyszłości wprowadzenie go do budynku.
W przypadku realizacji segmentu abonenckiego lub jego części w technologii napowietrznej
(na nowej lub istniejącej podbudowie słupowej) przyłącze zostanie doprowadzone do
miejsca zapasu kabla abonenckiego zlokalizowanego na podbudowie słupowej
pozwalającego w przyszłości na podłączenie budynku mieszkalnego do sieci.

3.7.2 Zabudowa wielorodzinna
W przypadku realizacji segmentu abonenckiego w technologii doziemnej od Segmentu
Rozdzielczego do budynku wielorodzinnego o liczbie lokali mieszkalnych powyżej 5
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wybudować należy mikrokanalizację o odpowiedniej krotności i przekroju, w której co
najmniej 3 wolne mikro otwory o średnicy wewnętrznej >=8 mm stanowią nadmiar lub dwie
rury HDPE 32 mm, z czego druga rura HDPE stanowi instalację nadmiarową.
Od Segmentu Rozdzielczego do budynku wielorodzinnego o liczbie lokali mieszkalnych od 2
do 5 wybudować należy mikrokanalizację o odpowiedniej krotności i przekroju, w której co
najmniej 1 wolny mikro otwór o średnicy wewnętrznej >=8 mm stanowi nadmiar lub jedną
rurę HDPE 32 mm. Dopuszcza się również stosowanie alternatywnie kabla doziemnego o
krotności co najmniej 2J na każdy lokal mieszkalny lub wyższej.
W przypadku realizacji segmentu abonenckiego lub jego części w technologii napowietrznej
(na nowej lub istniejącej podbudowie słupowej) kabel światłowodowy należy doprowadzić do
budynku. W takim przypadku nie ma obowiązku zapewnienia nadmiarowości w zakresie
kanalizacji kablowej.
W każdym budynku wielorodzinnym należy zaprojektować i wykonać Punkt Dostępowy,
do którego będą podłączane lokale znajdujące się w budynku.
Okablowanie światłowodowe w piwnicach budynków wielorodzinnych należy układać
w uniepalnionych, wzmocnionych rurach osłonowych, montowanych do stropów
i ścian piwnic za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów.
W budynkach wielorodzinnych, na kondygnacjach mieszkalnych należy montować listwy
bądź rurki elektroinstalacyjnych.
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót wewnątrzbudynkowych Wykonawca musi
uzyskać uzgodnienie techniczne z dysponentem dotyczące sposobu realizacji instalacji
wewnątrzbudynkowych.
Nadmiarowość dla okablowania wykorzystywanego w Segmencie Abonenckim od budynku
do najbliższego punktu łączenia powinna wynosić 30% liczby włókien i nie mniej niż:
 1J dla budynków jednorodzinnych;
 2J dla domów wielomieszkaniowych o liczbie lokali mieszkalnych od 2 do 5;
 3J dla domów wielomieszkaniowych o liczbie lokali mieszkalnych powyżej 5.

3.7.3 Parametry techniczne dla kabli i włókien światłowodowych
W planowanym do zrealizowania projekcie w wybudowaną kanalizację wprowadzane
zostaną mikrokable światłowodowe z włóknami jednomodowymi zgodne z parametrami ITU
G.652 lub G.657. Dodatkowo w ramach budowy linii napowietrznych zostaną wykorzystane
kable typu ADSS (ang. All Dielectric Self Supporting Cable). Są to samonośne kable
światłowodowe podwieszane najczęściej poniżej przewodów fazowych, na liniach
energetycznych do 110 kV. Wykonywane są jako całkowicie dielektryczne.
Wszystkie połączenia rozłączalne będą realizowane w standardzie złącz SC/APC. Sieć
dostępowa na odcinku od CPE do OLT oparta będzie na rozwiązaniach bazujących na
wykorzystaniu pojedynczego włókna światłowodowego dla poszczególnego CPE.
Segment sieci abonenckiej FTTH
Segment sieci abonenckiej realizowany będzie jako linia napowietrzna lub przyłącze
telekomunikacyjne doziemne od granicy nieruchomości użytkownika końcowego (budynku
wielomieszkaniowego lub granicy działki budynku jednomieszkaniowego) do punktu
elastyczności, w którym następuje rozdział kabli światłowodowych rozdzielczych na kable
abonenckie(mufa na słupie, słupek lub szafka telekomunikacyjna). Połączenia kabli
abonenckich i kabli rozdzielczych w tych punktach mogą być realizowane zarówno w postaci
złącz spawanych jak i rozłączalnych w zależności od topologii sieci w danym odcinku. W
przypadku realizacji segmentu abonenckiego lub jego części w technologii napowietrznej (na
nowej lub istniejącej podbudowie słupowej) przyłącze zostanie doprowadzone do miejsca
zapasu kabla abonenckiego zlokalizowanego na podbudowie słupowej pozwalającego w
przyszłości na podłączenie budynku mieszkalnego do sieci.
W przypadku budynku wielorodzinnego powyżej 5 lokali mieszkalnych okablowanie
światłowodowe realizowane będzie za pomocą mikrokabli wprowadzonych do wybudowanej
mikrokanalizacji o pojemnościach, które zakładają nadmiarowość włókien wynoszącą 30%
liczby włókien i nie mniejszą niż 3J.
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W pozostałych przypadkach (budynki jednorodzinne i wielorodzinne o liczbie lokali
mieszkalnych od 2 do 5) okablowanie światłowodowe realizowane będzie za pomocą linii
napowietrznych lub mikrokabla wprowadzonego do wybudowanej mikrokanalizacji lub kabla
doziemnego bez osłony o pojemności odpowiadającej liczbie lokali mieszkalnych i
nadmiarowością włókien wynoszącą min. 30% nie mniej niż 1J dla budynków
jednorodzinnych i 2J dla budynków o liczbie lokali mieszkalnych od 2 do 5.
Segment sieci rozdzielczej
Połączenie sieci abonenckiej z punktem agregacji (PG - Przełącznica Główna) realizowane
będzie za pomocą mikrokabli wprowadzonych do wybudowanej mikrokanalizacji o
pojemnościach, które zakładają nadmiarowość włókien wynoszącą 30% liczby włókien, nie
mniejszą niż 6J. W przypadku realizacji segmentu rozdzielczego lub jego części w
technologii napowietrznej (na nowej lub istniejącej podbudowie słupowej) sieć zostanie
wykonana w oparciu o kable samonośne do instalacji zewnętrznej na słupach instalacji
energetycznej średniego i niskiego napięcia, o dużej giętkości i odporności na zrywanie oraz
promieniowanie UV z suchym uszczelnieniem dla ochrony włókien przed przenikaniem
wilgoci.
Segment sieci magistralnej
Połączenie punktu agregacji PG z fizycznymi punktami styku istniejących
szerokopasmowych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych (np. RSS) pozwalające na
zestawienie toru optycznego do Węzła Dostępowego (OLT lub głównego węzła sieci POPC)
realizowane będzie za pomocą mikrokabli wprowadzonych do wybudowanej mikrokanalizacji
o pojemnościach, które zakładają nadmiarowość włókien wynoszącą 30% liczby włókien, nie
mniejszą niż 12J. W przypadku realizacji segmentu magistralnego lub jego części w
technologii napowietrznej (na nowej lub istniejącej podbudowie słupowej) sieć zostanie
wykonana w oparciu o kable samonośne do instalacji zewnętrznej na słupach instalacji
energetycznej średniego i niskiego napięcia, o dużej giętkości i odporności na zrywanie oraz
promieniowanie UV z suchym uszczelnieniem dla ochrony włókien przed przenikaniem
wilgoci.

3.7.4 Parametry techniczne dla szaf i słupków
Szafy PG (Przełącznica Główna) stanowiące punkty agregacji włókien realizujące pasywny
podział sygnału optycznego za pomocą dzielnika optycznego oraz terminację wszystkich
pętli abonenckich, zapewniają nadmiarowość umożliwiającą:
 wprowadzenie dodatkowych co najmniej 3 kabli optycznych dla Operatora
Korzystającego o łącznej krotności co najmniej 50% lokali mieszkalnych stałego
zamieszkania dostępnych w zasięgu Szafy PG;
 pole komutacyjne o pojemności 100% lokali mieszkalnych w zasięgu
wybudowanej sieci POPC;
 dodatkowe miejsce na polu komutacyjnym dla 6 złączy simplex;
 dodatkowe miejsce na połączenia spawane (3 kasety na spawy dla 3 kabli OK).
Słupki telekomunikacyjne realizujące łączenie kabli światłowodowych rozdzielczych z
kablami abonenckimi o mniejszej pojemności, zapewniają połączenia spawane z
nadmiarowością 30% (wynikającą z wymaganej nadmiarowości dla włókien
światłowodowych w segmencie abonenckim i rozdzielczym).

3.7.5 Informacje o technologii i sposobie podłączenia jednostek oświatowych
Podłączenie jednostek oświatowych realizowane będzie z wykorzystaniem technologii
światłowodowej point-to-point. Tor optyczny zostanie zestawiony od urządzenia końcowego
CPE zlokalizowanego w budynku szkoły do Węzła Dostępowego. Do tego celu zostaną
wykorzystane włókna w segmencie abonenckim, rozdzielczym i magistralnym sieci POPC a
także w dzierżawionej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (np. RSS) w celu bezpośredniego
połączenia optycznego CPE z urządzeniem aktywnym. Przyłącze światłowodowe do
budynku jednostki oświatowej wykonane zostanie w technologii mikrokabli doziemnych lub
kanałowych w mikrokanalizacji o krotności kabla min. 12J, z czego 4 włókna zostaną
zakończone w jednostce oświatowej. Włókna światłowodowe spełniać będą wymagania
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standardu G.652.D lub G.657.A Kabel zostanie zakończony przełącznicą ODF w budynku
Jednostki oświatowej w pomieszczeniach przeznaczonych przez nią dla Urządzeń
telekomunikacyjnych aktywnych lub w pracowni komputerowej w sposób uniemożliwiający
ingerencję osób trzecich. Przełącznica ODF w budynku jednostki oświatowej zostanie
wykonana jako panelowe do montażu w szafie 19”, o wysokości 1U, lub jako rozwiązanie
jednoczęściowe kompaktowe do zamocowania na ścianie. Kolejność rozszycia włókien
zgodnie kodem barwnym IEC60304. Kable światłowodowe zostaną zakończone adapterami
typu SC/APC. Adaptery światłowodowe będą posiadać obudowę koloru zielonego i będą
wyposażone w wbudowaną klapkę zabezpieczającą przed przypadkowym promieniowaniem
laserowym zabezpieczone nakładkami. W szkole zostanie zainstalowana szafka
telekomunikacyjna 19”, o wielkości minimum 6U zamykana na klucz instalowana wewnątrz
pomieszczenia jednostki oświatowej i wyposażona w kabel zasilający 230V od szafki
telekomunikacyjnej do źródła napięcia 230V.

3.8

Dokumentacja
Dokumentację Odbiorową należy zrealizować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
zawartych w Załączniku nr 7 do OPZ – Standard Dokumentacji Odbiorowej.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia we właściwym terenowo powiatowym
ośrodku geodezyjno-kartograficznym Geodezyjną Inwentaryzację Powykonawczą.

3.9

Uwagi końcowe
Inwestor dopuszcza budowę sieci dostępowej w technologii FTTH w innych niż
wymienione sposobach budowy tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Inwestora.
Inwestor dopuszcza wykonanie dokumentacji w inny sposób niż ten określony
w standardach dokumentacji stanowiących Załącznik nr 7 do OPZ tylko pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uzgodnienia warunków
przyłączenia do sieci Operatora w Punkcie Styku oraz uzyskania protokołu odbioru prac z
jego realizacji.
W przypadku gdy na terenie na którym realizowany jest Projekt występuje kanalizacja
kablowa, Wykonawca ma prawo w imieniu Zamawiającego wystąpić do właściciela tejże
kanalizacji z wnioskiem o wydanie warunków wykorzystania jej na potrzeby budowy kabli
światłowodowych w ramach Projektu. Wykorzystanie przez Wykonawcę istniejącej
kanalizacji na potrzeby realizacji Projektu wymaga uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Załączniki
Integralną część OPZ stanowią następujące Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Standard budowy światłowodowej sieci FTTH – załącznik nr 1 do OPZ
Projekt Koncepcyjny budowy sieci – Załącznik nr 1a do OPZ
Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych – Załącznik nr 2 do OPZ
Lista Punktów Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich atrybutów),
zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego wniosku o
dofinansowanie dla poszczególnych Obszarów – Załącznik nr 2a do OPZ
Wyliczenie Jednostek Oświatowych – Załącznik nr 3 do OPZ
Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych - Załącznik nr 4 do OPZ
Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych - Załącznik nr 5 do OPZ
Standard Dokumentacji Budowy - Załącznik nr 6 do OPZ
Standard Dokumentacji Odbiorowej – Załącznik nr 7 do OPZ
Załącznik nr 8 do OPZ – celowo pusty
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11) Wyliczenie Kamieni Milowych – Załącznik nr 9 do OPZ
12) Szczegółowe wymagania w zakresie parametrów jakościowych usuwania wad i usterek –
Załącznik nr 10 do OPZ
13) Opis aplikacji on-line służącej do raportowania postępu prac przez Wykonawcę – Załącznik
nr 11 do OPZ
14) Wzór Umowy Dysponenckiej dla nieruchomości – Załącznik nr 12 do OPZ
15) Załącznik nr 12 a do OPZ – celowo pusty
16) Szczegółowe wymagania w zakresie BHP i kontroli– Załącznik nr 13 do OPZ
17) Szczegółowe obowiązki informacyjne oraz związane z oznakowaniem Wykonawcy i terenu
budowy – Załącznik nr 14 do OPZ
18) Zapotrzebowanie i Wymagania dla Urządzeń Aktywnych – Załącznik nr 15 do OPZ
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