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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
niskopądowych wnętrzowych niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, przedszkola specjalnego, świetlicy 
środowiskowej przy ul. Wawrzyniaka 7A w Szczecinie,. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: ST oraz  
Projekty Wykonawcze  instalacji niskoprądowych oddymiania,  SWiN, TVD . 

  

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi zainstalowanie i włączenie do ruchu: 

� Instalacji oddymiania klatek schodowych i szybu dźwigu osobowego, 
� instalacja sygnalizacji włamania i napadu – SWiN, 
� instalacja systemu telewizji dozorowej TVD, 

 
Szczegółowe wyszczególnienie robót ujęte jest w Przedmiarze Robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać 
łącznie z niniejszą specyfikacją ST. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót służą jedynie do opisu 
zakresu czynności objętych daną pozycją i nie są podstawą wyliczenia ilości nakładów na te roboty.  
 
 

 
1.3.1 Instalacja oddymiania – zało żenia 

Po wykryciu zadymienia na klatce schodowej należy otworzyć kalpy i żaluzje oddymiające: 
� trzy okna połaciowe w klatce schodowej C 
� 2x cztery skrzydła okien w klatce schodowej A oraz żaluzję w szybie dźwigu osobowego znajdują-

cego się przy  tej klatce schodowej 
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wentylacji pożarowej oraz urządzenia sterownicze i sygnalizacyj-
ne powinny posiadać zasilenie ze źródła awaryjnego.  

 
 
 

1.3.2 Instalacja sygnalizacji włamania i napadu - z ałożenia 

1.3.2.1 System SWiN 
Dla ochrony budynku przewidywana jest instalacja systemu sygnalizującego włamanie do pomieszczeń obję-
tych ochroną, napad (recepcja). 
Dla wykrycia intruza przewidziano w budynku instalację: 

� detektorów ruchu PIR w zabezpieczanych pomieszczeniach, 
� detektorów ruchu dualnych PIR+MW w pomieszczeniach o wyższym zagrożeniu fałszywymi alar-

mami, a jednocześnie trudniej dostępnych, 
� czujników kontaktronowych w drzwiach do wybranych pomieszczeń, 
� konsoli szyfratorów  dla zazbrajania poszczególnych podsystemów, 

System będzie zorganizowany w wymaganą ilość partycji (przewidziano nie więcej niż 4).  System przewi-
dziano do monitorowania przez zewnętrzną firmę ochrony mienia . 
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1.3.3 Instalacja telewizji dozorowej - zało żenia 

Projektowana jest ochrona systemem telewizji dozorowej, który powinien zapewnić monitoring  
strefy zewnętrznej wokół budynku wraz z dozorem wszystkich wejść, oraz rejestracją osób wcho-
dzących do budynku. 
Sygnały wizji z kamer doprowadzone zostaną do rejestratora, zamontowanego w pomieszczeniu 
serwerowi, monitorowanie przewidziano na monitorze w recepcji 

 
 

1.4 Podstawowe okre ślenia 
Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych oraz z określeniami ujętymi w normach i przepisach odpowiednich dla branż tele-
technicznych i elektrycznych. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 
Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepi-
sach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymują-
cymi dane obiekty. 
Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, 
gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót 
przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. 
Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. Ko-
ordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót teletechnicznych i 
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom teletechnicznym. 
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2 MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać wa-
runkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania 
całej instalacji. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopusz-
czające do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy z 07 lipca 
1994r – prawo budowlane oraz w rozporządzeniu ministra MSWiA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania robót należy stosować materiały i urzą-
dzenia zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne. 

 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i karta-
mi gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

 

2.3 Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych magazynach w warun-
kach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

� możliwości zdalnej diagnostyki  
� wysoka odporność na zwarcia i przerwy w obwodzie 
� wyposażone w izolatory zwarć w czujkach lub w gniazdach 

 

2.4 Instalacja systemu oddymiania 

2.4.1 Centrala oddymiania 

Centrala sterująca siłownikami otwierającymi okna i żaluzja oddymiające powinna zapewnić jednoczesne 
otwarcie nadzorowanych  urządzeń wykonawczych: 

� centrale oddymiania (o wydajności min.8 i 16A),   
� napięcie zasilania podstawowego 230V ac, 50Hz 
� napięcie zasilania rezerwowego 24V dc 
� ręczne i automatyczne sterowanie oddymianiem, 
� współpraca z czujnikami dymu 
 

2.4.2 Ręczny przycisk oddymiania 

Przeznaczony do wyzwalania ręcznego w instalacjach oddymiania, 
� kontrolka ogólna informująca o pracy systemu  
� kontrolka otwarcia klap oddymiających 
� przycisk otwarcia klap 
� przycisk resetowania (zamknięcia klap) 
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2.4.3 Czujniki dymu 

Dla wykrycia symptomów zagrożenia pożarem zastosowano optyczne czujniki dymu zasilane napięciem 
24Vdc,  przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym 
stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego 
płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. 
 

� zasilanie 24V dc 
� czujką optyczną typu rozproszeniowego 
� zakres wykrywania pożarów TF2....TF6 
� instalacja 2-przewodowa 
� zakres temperatur pracy -10ºC - +55ºC 

 
 

2.4.4 Instalacja przewodowa 

Okablowanie wykonać przewodem YnTKSY 1x2x0,8 , HTKSH PH903x2x0,8  i HDGs 3x1,5 lub równo-
ważnym. 

� Linie dozorowe wykonać przewodem YnTKSY 1x2x0,8 , 
� Przyciski sterujące systemu oddymiania łączyć przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8  
� Siłowniki otwierania klap, okien i drzwi łączyć przewodem HDGs 3x1,5, połączenia z siłownikami 

wykonywać w puszkach z ceramicznymi kostkami połączeniowymi 
� Zasilanie centrali oddymiającej przewodem YDY3x1,5 z wydzielonego obwodu rozdzielni elek-

trycznej  znajdującej się na parterze budynku. 

2.5 Instalacja systemu SWiN 

W budynku należy zainstalować: 
 

2.5.1 Centrala alarmowa oraz moduły rozszerze ń SWiN  

� obsługa do 128 wejść (na płycie centrali 16 wejść) 
� możliwość podziału systemu na 32 strefy 
� wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego 

sterowania 
� obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżenio-

wych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego, sieci ethernet, 
 

2.5.2 Konsola szyfratora LCD dla 16 partycji 

Konsola szyfratora LCD wyposażona w wyświetlacz LCD oraz diody LED sygnalizujących stan zazbrojenia 
chronionych partycji oraz usterki systemowe 

 
2.5.3 Czujka ruchu PIR 

Czujnik pasywnej podczerwieni wyposażony w optykę soczewkową lub lustrzaną o szerokokątnej charakte-
rystyce widzenia i zasięgu dostosowanym do kubatury chronionych pomieszczeń: 

� poczwórny pyroelement 
� cyfrowy algorytm detekcji 
� wymienne soczewki Fresnela lub lustro 
� regulacja czułości  
� pobór prądu <9,5mA 
� zakres temperatur pracy -10°C…+55°C 
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2.5.4 Czujka ruchu PIR+MV 

W pomieszczeniach o trudniejszych warunkach środowiskowych (pomieszczenie serwerowni) może zajść 
potrzeba zastosowania detektora ruchu dualnego PIR+MV, charakteryzującego się większą odpornością na 
fałszywe alarmy:  

� podwójny pyroelement 
� cyfrowy algorytm detekcji 
� soczewka Fresnela lub lustro 
� czujnik mikrofalowy 10GHz 
� regulacja czułości toru PIR oraz toru MV 
� pobór prądu <16mA 
� zakres temperatur pracy -10°C…+55°C 

 
2.5.5 Czujnik kontaktronowy 

� Czujnik magnetyczny w obudowie z tworzywa sztucznego 
� Zaciski śrubowe, osłona zacisków, 
� Szczelina robocza min. 18mm 
� Styki NC 

 
2.5.6 Przycisk napadowy - radiowy 

Piloty napadowe, pracujące w trybie 24-godzinnym, współpracujące z bezprzewodowymi odbiornikami: 
� zasięg w terenie otwartym do 200m, 
� odbiornik heterodynowy, 
� 1 kanał pracy, 
� transmisja z dynamicznie zmiennym kodem, 
� obsługa wielu pilotów, 
� sygnalizacja słabej baterii w pilocie, 

 
2.5.7 Sygnalizator zewn ętrzny  [model referencyjny SP-4003] 

� sygnalizacja akustyczna: przetwornik  piezoelektryczny 
� sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED 
� wewnętrzna osłona metalowa 
� zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem 
� pobór prądu <250mA 
� zakres temperatur pracy -35°C…+55°C 

 
 

2.6 Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD 

Zaprojektowano system analogowy wyposażony w następujące urządzenia: 
 

2.6.1 Kamera wewn ętrzna stacjonarna  

� kamera dzień/noc Super HAD CCD, 1/3” 
� rozdzielczość kolor 600 linii 
� czułość 0.05Lux (50 IRE@F1.2),  
� funkcje kompensacji światła tylnego (BLC, HLC), stabilizacji obrazu (DIS), poprawy kontrastu 

(SSDR), elektroniczna migawka, 
� system redukcji szumów, stosunek sygnał szum min.52dB, 
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� menu ekranowe (OSD), 
� zasilanie 230V AC  
� obiektyw auto-iris DC z manualnym zoomem 3,5-8mm F=1,4 
� obudowa z grzałką 230V z uchwytem maskującym tor kablowy 

 
2.6.2 Rejestrator wizyjny 

� cyfrowy rejestrator dla 16 wejść,  
� kompresja H.264,  
� rejestracja 100 kl/s w D1,  
� nagrywarka DVD w standardzie,  
� obsługa 4 dysków SATA, 
� jednoczesna rejestracja, odtwarzanie, transmisja sieciowa i tworzenie kopii zapasowych 
� tryb rejestracji ciągła, wyzwalana sygnałem alarmowym, 
� 2 wyjścia wizyjne niezależnie multipleksowane  
� obsługa za pomocą pilota 

  
2.6.3 Monitor LCD 19”  

� ekran 19” rozdzielczość 1280x1024,  
� kontrast 1000:1,  
� jasność 300cd/m2,  
� czas reakcji 5ms,  
� wejścia BNC, VGA, 
� szyba ochronna na wyświetlaczu, 
� mocowanie VESA 100x100, 

 
 
2.6.4 Przewody i kable 

Kable powinny być atestowane lub posiadać dokumenty równoważne. Należy stosować kable wyłącznie o 
żyłach miedzianych o przekrojach żył co najmniej: 

� dla torów wizji, zasilania przewodem RG59Cu, YWD75 
� zasilanie kamer zewnętrznych przewodem OMY 3x1,5 
 

 

SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji teletechnicznych wnętrzowych winien się wykazać moż-
liwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 
� samochód dostawczy do 0,9t, 
� wiertarki , 
� szlifierki kątowe, 
� młoty ręczne elektropneumatyczne, 
� rusztowania lekkie przesuwne, drabiny, 
� lutownice, 
� komputer przenośny dla programowania systemów sygnalizacyjnych, 
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3 TRANSPORT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowiązany do stosowania takich  
środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Środki i urzą-
dzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów kon-
strukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych i elektrycznych.  
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elemen-
tów. 
 
 

4 WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju 
robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i 
przepisy resortowe. 
W szczególności: 

� pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne 
świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń,  

� pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać ak-
tualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń na stanowisku dozoru,  

� pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu oddymiania, SWiN, TVD powinni posiadać licencje 
pracowników zabezpieczeń technicznych co najmniej I stopnia, 

� pracownicy opracowujący dokumentację powykonawczą systemów zabezpieczeń powinni posiadać 
licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia, 

� Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta. 
UWAGA: montaż wszystkich urządzeń, ich lokalizację oraz sposób montowania uzgadniać na bieżąco z 
architektem mającym nadzór autorski nad realizacją projektu 

 
 

4.1 Wymagania ogólne 

Instalacje teletechniczne należy wykonać przewodami wielożyłowymi układanymi: 
� podtynkowo w rurach PCV  

W instalacjach niskoprądowych stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o średnicach i 
przekrojach co najmniej: 

� 0,5 mm dla sygnalizacji włamania i napadu,  
� 0,5 mm dla sygnałów wizyjnych, 
� 1,5mm2 dla zasilania kamer zewnętrznych, modułów rozszerzeń 

 
4.1.1 Trasowanie instalacji 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i re-
montów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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4.1.2 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać w rurach lub 
innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy 
uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. 
Przy skrzyżowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle po-
między nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm, 
 
4.1.3 Monta ż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu  
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku 
itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji. Używać wyłącznie kołków metalowych. 
 
4.1.4 Kucie bruzd 

Celem doprowadzenia okablowania poziomego oraz pionowego do czytników , klawiatur, czujników kon-
taktronowych, detektorów ruchu, puszek gniazd RJ45 należy wykonać poziome i  pionowe bruzdy w ścia-
nach w których należy ułożyć rurę sztywną lub giętką PCV, a w niej prowadzić instalację przewodową do 
montowanych aparatów. 
 
4.1.5 Układanie kanałów kablowych 

Główne trasy instalacyjne prowadzić na korytarzach w kanałach instalacyjnych PCV lub stalowych (po 
uzgodnieniu odpowiedniego zamaskowania toru kablowego).  
Brakujące odcinki tras kablowych układać podtynkowo w rurach PCV. 
Przepusty w podłodze dla okablowania kasy wykonać wspólnie dla instalacji LAN, TVD i SWiN. 
 
4.1.6 Przygotowanie ko ńców żył i ł ączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być swo-
bodnie ułożone i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przełączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk 
jest dostosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tu-
lejkami. 
 
4.1.7 Sieci i instalacje siłowe wn ętrzowe niskiego napi ęcia 

Kable i przewody w osłonach należy układać bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby prze-
wody uszkodzone mogły być łatwo wymienione. Odległość w świetle pomiędzy  kablami elektroenergetycz-
nymi nie powinna być mniejsza niż średnica zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna 
średnica kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie wielo-
fazowym, odległość pomiędzy warstwami kabli nie powinna być mniejsza niż 15cm. Najmniejsza dopusz-
czalna odległość kabli od rurociągów wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych wynosi 20cm. 
Przejścia kabli przez wewnętrzna ściany pomieszczeń, przegrody, stropy należy wykonać w rurach lub in-
nych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy 
uszczelnić materiałem takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy 
skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi 
powinna wynosić co najmniej 5cm. 
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4.1.8 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Mocowanie puszek na  ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzy-
małość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe należy montować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w 
takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy 
podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawe-
go bieguna 

 
 

4.2 Instalacja sygnalizacja włamania i napadu SWiN  

Instalacja przewodowa zostanie wykonana podtynkowo. Zasilanie 230V centrali alarmowej oraz modułów 
rozszerzeń zostanie doprowadzone z oddzielnych obwodów z najbliższych rozdzielni. Wszystkie przepusty 
przez ściany i stropy uszczelnić atestowanymi materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej. 

 
4.2.1 Instalowanie wn ętrzowych linii dozorowych i osprz ętu 

Warunki montażu linii dozorowych i osprzętu należy stosować według wymagań ogólnych podanych w pkt. 
5.1.   Przy określaniu maksymalnej długości linii dozorowej należy uwzględnić; 

� dopuszczalną rezystancję linii, 
� przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu, 
� obciążenie prądowe spowodowane zainstalowanymi urządzeniami, 

W instalacjach SKD i SWiN należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o minimal-
nej średnicy i przekroju przewodu: 

� 0,5 mm parowane dla linii dozorowych (minimum 3 pary), 
� 0,5mm parowane w ekranie dla szyny komunikacyjnej (minimum 2 pary), 
� 1,5mm2 dla zasilania centrali i podcentral, zasilaczy, 

 
Dla każdej linii dozorowej prowadzić niezależny kabel z centrali lub z podcentali. Linie dozorowe równowa-
żyć rezystorami 2xEOL montowanymi w czujnikach  lub w puszkach montowanych obok czujników (doty-
czy czujników kontaktronowych).  

 
 

4.2.2 Instalowanie elementów SWiN  

Detektory ruchu należy instalować w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montażu detektorów nale-
ży przestrzegać m. in. prawidłowego rozmieszczenia detektorów w stosunku do chronionych obiektów oraz 
przeszkód budowlano konstrukcyjnych, tak aby pole detekcji nie zostało przesłonięte. 
Powierzchnie dozorowane, wzajemne odległości detektorów, odległości od ścian oraz wysokość zawieszenia 
należy dobierać według instrukcji producenta. 
Centralę alarmową oraz podcentrale montować w miejscach trudnodostępnych dla osób postronnych, moż-
liwie wysoko pod sufitami lub nad sufitami podwieszanymi. W przypadku instalacji podcentral powyżej 
sufitów podwieszanych zapewnić łatwy dostęp poprzez montaż klap rewizyjnych o powierzchni dostosowa-
nej do wymiarów podcentral. 
Montaż centrali alarmowej oraz podcentral powinien odbywać się zgodnie z wymogami instrukcji fabrycz-
nej. Konsole szyfratorów należy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych na wyso-
kości 1,2-1,3 m od podłogi. 
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4.3 Instalacja telewizji dozorowej TVD 

4.3.1 Instalowanie elementów TVD 

Lokalizację kamer przedstawiają rysunki projektu wykonawczego, jednak przed montażem należy sprawdzić 
warunki obserwacji żądanych obszarów pod kątem nieprzewidzianych przeszkód i osłon – dopuszcza się 
korekcję lokalizacji w przypadku niekorzystnych warunków obserwacji. Lokalizację monitorów w pomiesz-
czeniu ochrony skorelować z docelową aranżacją pomieszczenia. 
 
4.3.2 Instalowanie okablowania 

Warunki montażu okablowania wizyjnego oraz zasilania i osprzętu należy stosować według wymagań ogól-
nych podanych w pkt. 5.1 
Przy określaniu maksymalnej długości toru wizyjnego należy uwzględnić; 

� dopuszczalną rezystancję linii, 
� przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu, 
� obciążenie prądowe spowodowane zainstalowanymi urządzeniami, 

W instalacjach TVD należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o minimalnej śred-
nicy i przekroju przewodu: 

� 0,6 mm dla sygnałów wizyjnych, 
� 1,5mm2 dla zasilania kamer. 

Dla każdej kamery zewnętrznej prowadzić niezależny kabel zasilający z dedykowanych rozdzielni elek-
trycznych.  

 

4.4 Roboty monta żowe 

Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta po uprzednim zapoznaniu się z odpowiednią 
dokumentacją techniczno – ruchową. Wszelkie wytyczne projektu należy sprawdzić i skorygować na placu 
budowy. Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN, 
BN, PBUE. Po wykonaniu okablowania dokonać pomiarów rezystancji żył oraz izolacji. Wszelkie odstęp-
stwa od dokumentacji wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta. 
 

4.5 Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserw acyjnych 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić po 3 komplety instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych 
(wersja papierowa + wersja elektroniczna). Do dokumentacji powykonawczej dołączyć instrukcje DTR zain-
stalowanych urządzeń oraz kartę gwarancyjną i Książkę Eksploatacji systemów sygnalizacyjnych 
 
 

5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji wykonawczej, ST 
oraz odpowiednich norm materiałowych zawartych w przedmiarze robót. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy po-
siadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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5.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia, (wykształcenie w kierunku elektrycznym, uprawnienia E do 1 kV + ewentualnie inne branżowe 
uprawnienia wymagane w poszczególnych robotach wchodzących w zakres opracowania ) pod stałym nad-
zorem budowlanym kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjno- 
inżynieryjnej.      
Każdy materiał przed wbudowaniem należy sprawdzić czy ma aktualny okres ważności, czy nie jest uszko-
dzony i czy jest wolny od wad oraz czy jest odpowiednio oznakowany . 

 
Po wykonaniu instalacji teletechnicznych należy: 

� dokonać oględzin instalacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań prawidłowości doboru, zain-
stalowania oraz braku widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie działania 

� pomierzyć rezystancję izolacji okablowania teletechnicznego, 
� pomierzyć rezystancję izolacji linii i pętli dozorowych, sygnałowych i sterowniczych, 
� dokonać sprawdzenia wykonania poprawności połączeń, 
� dokonać sprawdzenia umocowania urządzeń i kabli, 
� dokonać sprawdzenia właściwego oznakowania kabli, linii dozorowych oraz sterowniczych 
� dokonać sprawdzenia właściwej numeracji adresów urządzeń adresowalnych, 
� wykonać próby funkcjonalne zainstalowanych systemów 
 

5.2 Testy, badania, pomiary 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uru-
chamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązują-
cymi w tym zakresie. Po wykonaniu instalacji teletechnicznych należy wykonać następujące pomiary: 

� Pomiar rezystancji odcinków przewodów linii sygnałowych i zasilających, 
� Pomiary przerw i zwarć między żyłami, 
� Skuteczności ochrony przed porażeniem, 

Po uruchomieniu systemów należy przeprowadzić następujące testy: 
� Przeanalizować raporty pod kątem zgłaszania przez zakłócane czujki właściwych adresów i opisów 

linii dozorowych, 
� Ręczne przyciski oddymiania – 100% przycisków, 
� Detektory dymu – 100% czujek zakłócić gazem testowym, 
� Detektory ruchu – 100% czujek zakłócić podczas testu chodzonego – raport w postaci wydruków z 

drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń, 
� Czujniki kontaktronowe – 100% czujek zakłócić podczas testu chodzonego – raport w postaci wy-

druków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń,  
� Manipulatory – próby funkcjonalne 100% manipulatorów pod kątem zazbrajania i rozbrajania wy-

branych partycji - raport w postaci wydruków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń, 
� System TVD - sprawdzenie, czy przekazywany jest obraz ze wszystkich kamer; 
� Sprawdzenie poprawnej współpracy rejestratorów (zapis, odtwarzanie zapisu); 
� Sprawdzenie jakości obrazu w warunkach oświetlenia światłem dziennym oraz po zmierzchu przy 

sztucznym oświetleniu; 
Wydruki z przeprowadzonych testów należy przekazać Zamawiającemu jako dokumenty odbiorowe.    
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6 OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Robo-
ty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. 
Jednostką obmiarową jest: 

� dla szaf, tablic – 1 kpl. 
� dla urządzeń, aparatury – 1 szt. lub 1 kpl. 
� dla kabli i przewodów – 1 mb. 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomia-
rów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami 
oraz przepisami. 
 

7.1 Dokumentacja. 
Przewiduje się przekazanie następujących protokołów i dokumentów (w dwóch egzemplarzach) : 
 

� Dokumentację powykonawczą   
� Deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały (zawierające  następujący opis -  za 

zgodność z oryginałem, wbudowano w budynku Szkoły Podstawowej nr 59 zgodnie z umową  
nr......,  pieczątka firmowa z podpisem osoby reprezentującej firmę zgodnie z umową), 

� Protokoły pomiarów ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
� Protokoły pomiarów ze sprawdzenia rezystancji izolacji ułożonych kabli i przewodów 
� Protokół sprawdzenia 100% zamontowanych czujników manipulatorów i urządzeń wykonawczych 

systemu oddymiania,  
� Protokół sprawdzenia 100% zamontowanych czujników manipulatorów i urządzeń wykonawczych 

systemu SWiN  
� Protokół sprawdzenia 100% zamontowanych czujników manipulatorów i urządzeń wykonawczych 

systemu SKD  
� Protokół sprawdzenia działania oraz zaprogramowanych funkcji systemu TVD, 
� Protokoły pomiarów dynamicznych  okablowania logicznego, 
� Spis wszystkich przekazywanych dokumentów, dokumenty powinny być ponumerowane  zgodnie z 

numeracją porządkową zastosowaną w spisie, spięte w dwóch jednobrzmiących  skoroszytach; do-
kumenty dotyczące  budowy,  kserowane,  winny  posiadać  oryginalne   podpisy  za  zgodność. 

 
7.1.1 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
� charakterystykę obiektu 
� opis funkcjonalny systemu 
� opis techniczny sytemu 
� rozmieszczenie urządzeń 
� przebieg tras kablowych 
� specyfikację zastosowanych urządzeń 
� wykaz urządzeń i materiałów 
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� wskazówki dla administratora i konserwatora 
� świadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urządzeń 
� instrukcję obsługi dla administratora systemu 
 

7.1.2 Protokół szkolenia 

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały przeszkolone wraz z 
ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy wskazać osobę pełniącą funkcję 
administratora systemu. 
 

 

7.1.3 Protokół odbioru 

Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej dokumentacji. 
 

8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1 Ogólne zasady podstawy płatno ści 
 

Podstawę płatności stanowi montaż 1 kpl. tablic, szaf. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt. aparatury elektrycznej (gniazdka, kamery, czujki itp.) 
Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb kabla, przewodu 

 
 

8.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
� Układanie tras kablowych, 
� Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych, 
� Montaż czujek, manipulatorów, urządzeń wykonawczych, głośników sygnalizatorów, 
� Montaż centrali , 
� Podłączenie zasilania, 
� Sprawdzenie poprawności działania 
� Programowanie systemu, 
� Uruchomienie i przetestowanie systemu w obecności Inspektora Nadzoru 
� Wszelkie prace integracyjne z innymi systemami budynku wymagane w Dokumentacji Projektowej 
� Prace ogólnobudowlane związane z usuwaniem uszkodzeń (uzupełnianie ubytków, malowanie) 
� Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
� Konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu 

 
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej 
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i 
przepisami: 
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9.1 Normy dla instalacji niskopr ądowych  
� PN-E-08350-14: 2002 – Systemy Sygnalizacji Pożarowej projektowanie, zakładanie, odbiór, eksplo-

atacja i konserwacja instalacji. 
� Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe 
�  
� PN-EN 50131–„Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania” 
� PN-EN 50133-7– „Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. 

Zasady stosowania” 
� PN-EN 50132-7  – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpiecze-

niach. Wytyczne stosowania” 

9.2 Ustawy i rozporz ądzenia 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.), 
 


