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I. Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych 

dotyczących wykonania instalacji niskoprądowych wewnętrznych  

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- System sygnalizacji włamania i napadu, instalacja monitoringu 

- system oddymiania klatki schodowej 

- instalacja okablowania strukturalnego  

- system przyzywowy w toalecie dla niepełnosprawnych. 

1.2. Cel Specyfikacji Technicznej 

Celem tego dokumentu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu, pozwalające na 

jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych odbioru robót, uwzględniające propozycję podstawy wyceny określoną w przedmiarach 

robót. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 

budowę wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, opisy i rysunki służące 

realizacji budowy. 
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2. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy. 

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie 

projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty 

projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego 

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

8. Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralną 

częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: 

dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, oferta Wykonawcy na realizacje robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz 

podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

9. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 
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11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

19. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

20. Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje się, że przed 

złożeniem oferty Wykonawca: 

- Uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i 

wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną 

odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót. 

- Podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez 

Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na wizjach lokalnych w 

terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót, fizyczne przeszkody, niekorzystne 

warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie 

przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

- Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach robót ilości są 

ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne do wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu - Oferent ma obowiązek dokonać niezbędnej 

weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w kosztorysie ofertowym. 

- Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości robót, stawek i 

cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 

umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania robót oraz 

usunięcia usterek - oferent ma obowiązek dołączyć dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbędne 

roboty, które jego zdaniem zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla 

prawidłowego wykonania poszczególnych robót i całego przedmiotu umowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

- Oświadczenia Kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową. 

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 

12 ust. 7 Prawo Budowlane. 

- Planu BIOZ. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach 

umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut 

tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Obowiązki Wykonawcy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz 

bezpieczeństwa publicznego 
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Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikającym z realizacji 

dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia 

Wykonawca powinien działać zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli i ograniczeń w 

stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Substancję niebezpieczną można stosować lub wytwarzać w związku z realizacją dostawy tylko w 

przypadkach określonych w Umowie lub za zgodą Zamawiającego. W przypadku zastosowania lub 

wytworzenia w związku z realizacją dostawy jakiejkolwiek substancji szkodliwej, Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu ocenę ryzyka wraz z opisem środków, które należy podjąć w 

celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrożenia osób stykających się z taką substancją 

lub, na które może ona oddziaływać, w obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich 

przepisów. Informację tę należy dostarczyć Zamawiającemu, co najmniej 14 dni przed planowanym 

użyciem substancji szkodliwych dla zdrowia.  

2. Materiały 
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Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 

próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 

budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 

świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 

umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

Stosowanie materiałów zamiennych 
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 

3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji strukturalnej wg dokumentacji technicznej 

są: 

- Kable RJ45 FTP - ekranowany, Cat.6A 

- gniazda końcowe RJ45, (wraz z osprzętem pomocniczym puszki, ramki, itp.) 

- osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (korytka kablowe, rurki instalacyjne ochronne, 

przepusty instalacyjne, uchwyty, itp.) 

- szafa rackowa 19’ kompletna, w zakresie przewidzianym przez dokumentację 

Szczegółowe wyposażenie instalacji strukturalnej podano w dokumentacji technicznej. 

Wszystkie w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i 

certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

Materiały zawarte w zestawieniu są materiałami przykładowymi zastosowanymi w obliczeniach 

można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 

 

Składowanie materiałów, urządzeń i osprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. 
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Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny lub wydzierżawiony sprzęt niezbędny 

do prawidłowego wykonania robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość realizowanej dostawy i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie dostawy zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach Zamawiającego. 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach 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. 

5.1. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. Trasowanie należy 

wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
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5.4. Montaż instalacji 

5.4.1. Układanie przewodów 

Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacją 

techniczną. 

 

5.4.2. Montaż elementów instalacji strukturalnej 

 

Wszystkie elementy instalacji strukturalnej należy montować wg. zasad standardowych, z 

uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu 

producentów stosowanych urządzeń mocując je odpowiednio, standardowo do podłoża. 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się wysokości montażu gniazd abonenckich na wysokości ok. 0,20m  

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

 

Wszystkie części składowe instalacji strukturalnej należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację każdego elementu 

instalacji. Gniazda końcowe odpowiednio i trwale oznaczyć. Odpowiednio oznaczyć również 

przewody zarówno na ich końcach jak i w wiązkach. Szczególne elementy instalacji muszą być 

oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

5.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, 

uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 

wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w elementach 

konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

robót budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji 

strukturalnej muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez 

zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Roboty wykonywane na zadaniu podlegają minimum jednej kontroli w tygodniu przez 

Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy. Wykonawca 
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jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni odpowiedni system 

kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedur 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane. Do 

dokumentacji budowy zalicza się: Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze 

inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i 

kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych. 

Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

– odbiorowi częściowemu  

– odbiorowi ostatecznemu  

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc os dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację 

projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, Dziennik budowy, Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 8.3.3.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Ponadto 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach kontraktu niezbędne instrukcje eksploatacji i 

konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną eksploatację obiektu. 

9. Podstawa płatności 
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9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

- ubytków i transportu na terenie budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnionych w kosztorysie. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

 Jednostka projektowa:  

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś, 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System CCTV - monitoring przemysłowy 

- System Sygnalizacji Pożaru 
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10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i 

ustalenia techniczne. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, że 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.2.1 Przepisy prawne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DU 09.56.461 z dn. 

07.04.2009 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DU 

06.80.563 z dn. 11.05.2006 r). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10.2.2 Polskie normy 
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Wykaz stosowanych norm podany został w SST poszczególnych instalacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

II.Instalacja okablowania strukturalnego, system przyzywowy w toalecie 

dla niepełnosprawnych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla 

niepełnosprawnych oraz instalacji okablowania strukturalnego inwestycji 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepełnosprawnych oraz instalacji 

okablowania strukturalnego. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest: 
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- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Zaleca się stosowanie urządzeń i materiałów tej 

samej grupy pochodzących od jednego producenta w celu uzyskania gwarancji producenta na cały 

system. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innych firm niż podano w projekcie, pod warunkiem 

zachowania odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych oraz po uzyskaniu zgody od 

Inwestora. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej w części „Wymagania 

ogólne” 

Roboty przy instalacji okablowania powinny być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie: 

- wiertarką udarową, 

- bruzdownicą elektryczną z odsysaczem pyłu, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

 

 



 

   

 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji techniczne „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- budowę tras kablowych 

- układanie kabli z ewentualnym bruzdowaniem  

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

- prace wykończeniowe 

5.2.2. Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów 

kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym 

miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość 

światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. 

Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony 

w 40% na prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy normy 

PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. 

instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a 

okablowaniem instalacji niskoprądowych przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 

zbudowane są kanały kablowe. 
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5.2.2.1. Trasowanie 

Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i 

dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 

pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania strukturalnego należy dążyć do jak najmniejszej 

liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych. 

5.2.2.2. Bruzdy 

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne należy dostosować do średnicy 

układanego elementu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej 

bruździe więcej niż jednego przewodu/rury jej szerokość winna być taka, by odstępy między 

przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. 

Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych, 

konsultacji z inspektorem nadzoru projektantem tych konstrukcji. 

5.2.2.3. Montaż kanałów instalacyjnych 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 

5.2.2.4. Montaż korytek kablowych 

Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie. W 

miejscu zmiany kierunku należy wykonać łuk. 

5.2.2.5. Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych 

należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania - 

najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: Średnica znamionowa rury w mm 18, 

21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 190, 190, 250, 250, 350, 450. 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwu 



 

   

 

kielichowych, przy najmniejszej długości połączenia kielichowego : Średnica znamionowa rury w 

mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 35, 34, 40, 45, 50, 60. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.2.3. Układanie kabli 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły wciągania, itp.). Kable układać w wybudowanych trasach kablowych w sposób 

odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W 

szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, 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.  

5.2.4. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować 

odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Na rynku istnieją różne 

narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera 

osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie.  

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 

zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania 

poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.  

5.2.5. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub 

inną masą uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały 

metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne 

wykorzystywane podczas instalacji kabli. 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 tak zbudowanej granicy 
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strefy. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 

systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 

pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są: 

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 

- poszczególne panele krosowe, 

- poszczególne porty tych paneli, 

- a także wszystkie gniazda użytkowników.  

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy    

   rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii- 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 

- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 



 

   

 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i 

terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 

Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać niezbędne próby i testy 

przewidziane przez producenta w celu uzyskania certyfikatu jakości i gwarancji. 

6.2.1. Okablowanie poziome 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemów jak w pkt. 1.3 z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji okablowania należy wykonać niezbędne próby i testy. Z wszystkich prób i 

testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 
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Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla szaf/central 

b) 1 sztuka dla paneli 

c) 1 sztuka dla puszek podtynkowych 

d) 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 

e) 1 sztuka dla armatury technologicznej 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych 

h) 1 m bieżący dla rur winidurowych 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji sieci strukturalnej, ze wszelkimi zmianami, jakie 

za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji sieci strukturalnej z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 



 

   

 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór 

techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 

oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów  

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną.  

- pomiary końcowe, które winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 
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System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, 

sposoby weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów 

wspomagających, są opisane w następujących Polskich Normach: 

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

- PN-EN 50174-1:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości. 

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 

okablowania. 

- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 

ogólne 

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu 

należy korzystać z zapisów w/w norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

III. System sygnalizacji włamania i napadu oraz system monitoringu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 

urządzeń, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz 

systemu monitoringu inwestycji  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu oraz systemu monitoringu. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem czujek 

- montażem kontrolerów i czytników 

- montażem elementów wykonawczych 

- montaż kamer 

- montaż rejestratora 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe  

 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 
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- roboty montażowe 

- kontrola jakości - odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

części „ Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

technicznej „ Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie 

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy 

Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach 

technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

 

 

2.2. Specyfikacja materiałowa 



 

   

 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania 

odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych 

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczyć urządzenia o charakterystyce 

technicznej podanej w dokumentacji projektowej lub równoważne technicznie. 

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, urządzenia i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne". Roboty przy instalacji SSWiN i monitoringu powinny być wykonywane ręcznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 

możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór 

sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm i długości 

1200mm, 

- młotem udarowym, 

- wiertarką udarową, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów. 

3.2. Stosowany sprzęt 
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Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości 

oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia 

(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń i 

materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją techniczną. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 

uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 



 

   

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji systemu sygnalizacji 

włamania i napadu oraz kontroli dostępu 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- budowa tras kablowych 

- układanie kabli 

- montaż czujek 

- montaż kontrolerów i czytników 

- kamer i rejestratorów 

- montaż elementów wykonawczych 

- uruchomienie i zaprogramowanie systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe. 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów 

kablowych lub rur PCV należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych 

w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 

Zajętość światła kanałów kablowych lub rur 

PCV przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym 

wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na 

prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wziąć 

pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 
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instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem zasilającym a okablowaniem systemu sygnalizacji włamania przy jednoczesnym 

uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.3. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły wciągania, itp.) 

Przewody należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 

odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy 

wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, 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. 

5.2.4. Montaż central i manipulatorów 

Centralki posiadają własne obudowy. Należy je zamontować w miejscach wskazanych na 

rysunkach na takiej wysokości aby zapewnić łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Manipulator należy zainstalować na 

wysokości 1,4m. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych podanych w DTR 

poszczególnych urządzeń. 

5.2.5. Montaż czujek 

Czujki ruchu zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR.  

5.2.6. Montaż kontrolerów i czytników 

Kontrolery umieszczone w odpowiedniej obudowie zamontować w miejscach wskazanych 

na rysunkach na takiej wysokości aby zapewni łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Czytnik należy zainstalować na wysokości 

1,4m. Montażu urządzeń wg wytycznych podanych w DTR. 

5.2.7. Montaż elementów wykonawczych 



 

   

 

Elektrozaczepy zainstalować w drzwiach pokazanych na rysunkach. Montaż 

elektrozaczepów powierzyć dostawcy stolarki. Awaryjny przycisk wyjścia zamontować na 

wysokości 1,4m od podłoża. 

Montaż kamer zewnętrznych, wandaloodpornych wykonać na możliwie największej wysokości pod 

okapem dachu oraz w sposób jak najbardziej utrudniający zerwanie.  

Montaż stanowiska komputerowego dla obsługi TVD wykonać w na stanowisku ochrony budynku 

w sposób możliwie ergonomiczny - ułatwiający obserwację i obsługę.  

5.2.8 Uruchomienie i zaprogramowanie systemu. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z 

zaleceniami Inwestora. 

5.2.8.1 Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej 

przez Inwestora, w zakresie podstawowej obsługi systemu. 

5.2.8.2 Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub 

inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 

pokrywą), należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 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 tak zbudowanej granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy 

przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 
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- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 

i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 



 

   

 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 

na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemu sygnalizacji włamania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wykonać niezbędne próby i testy. 

Należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- pomiar izolacji obwodów zasilających 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 

- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych, dozorowych i sterujących 

- wykonać pełne badania instalacji ochrony od włamania tj. pobudzić w ramach testu wszystkie 

czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali oraz 

prawidłowość działania sygnałów sterujących oraz ich odwzorowanie (wydanie sygnału, stan 

sterowanych urządzeń) na centrali. 

- wykonać próby funkcjonalne systemów 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów).  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla central 

b) 1 sztuka dla manipulatorów 

c) 1 sztuka dla czujek 

d) 1 sztuka dla czytników 

e) 1 sztuka dla elementów wykonawczych 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych lub rur PCV 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie  

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektowąi 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 

- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów osprzęt 

elektroinstalacyjnego montażowego 

- [kpl] dla manipulatorów,  czujek, central czy sygnalizatorów 

 



 

   

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji systemu sygnalizacji włamania, ze wszelkimi 

zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sygnalizacji włamania obiektu odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji s sygnalizacji włamania z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 
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8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.  

Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji, 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia, 

- PN-E-08390-3:1996 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

central, 

- PN-E-08390/5:proj. Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

sygnalizatorów, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - Parametry funkcjonalne i 

metody badań, 

-PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania środowiskowe, 



 

   

 

- PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 

- PN-E-08390/22: - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i 

badania czujek. 

- PN-E-08390/23 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

aktywnych czujek podczerwieni, 

- PN-E-08390/26 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

pasywnych czujek podczerwieni. 

- PN-EN 501130-1 :proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 501131-6:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze, 

- PN-EN 501130-5:proj. Systemy Alarmowe. Próby środowiska. 

- PN-EN 501131-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 501130-4:proj. Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma 

dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, 

pożarowych, włamaniowych i osobistych, 

- PN-EN 501136-1-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Wymagania 

ogólne dotyczące systemów, 

- PN-EN 501130-4:1995 Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

- PN-IEC 60364 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- norma wieloarkuszowa 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu 

należy korzystać z zapisów w/w norm. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IV. IV. System oddymiania klatki schodowej 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy urządzeń, 

wykonania, uruchomienia i odbioru systemu oddymiania klatki schodowej inwestycji  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt-cie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru.  

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- układaniem kabli, 

- montażem czujek, 

- montażem przycisków, 

- montażem elementów wykonawczych, 

- montażem central, 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów, 

- prace wykończeniowe.  

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- kontrola jakości – odbiory. 

 



 

   

 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie 

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania odpowiednich 

parametrów technicznych i jakościowych. 

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczyć następujące urządzenia o 

charakterystyce technicznej podanej w dokumentacji projektowej: 2.2.1 Wykaz podstawowych 

urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

2.2.2 Wymagania na urządzenia systemu oddymiania klatki schodowej  

Centrala systemu oddymiania: 

Możliwość adresowania elementów liniowych pozwalająca na identyfikację miejsca powstania 

pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala powinna umożliwiać ponadto sterowanie i 
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kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak drzwi, klapy oddymiające, rozdzielnie 

zasilania elektrycznego 230V itp. oraz przekazania informacji o pożarze do stacji monitoringu 

zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z 

zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala powinna uruchamiać sygnalizatory oraz 

przekaźniki sterujące wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych 

elementów sterujących i kontrolnych. 

Czujniki detekcji pożaru: 

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła przeznaczona do wykrywania początkowego 

stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. 

Posiadająca odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Podwójny układu detekcji 

dymu oraz podwójny układ detekcji ciepła dający podwyższoną odporność na fałszywe alarmy. 

Komunikacja z centralą a czujkami odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii 

dozorowej. 

Czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy 

postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła 

do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania służb 

serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań. 

Czujka wyposażona w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od 

sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki. 

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem diod, 

umieszczonych na obudowie czujki. 

Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania umożliwiającego szybką lokalizację 

alarmującej czujki, zakrytej np. sufitem podwieszanym 

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi 

błyskami diody świecącej. 

 

Adresowalny element -sterujący do sterowania min. 5 elementów wykonawczych: 

 



 

   

 

Wyjścia sterujące typu otwarte/zamknięte do załączenia napięcia 24VDC na sygnalizatory 

akustyczno-optyczne oraz wysterowania obwodów wyłączających w rozdzielniach elektrycznych 

(obwody z napięciem wyjściowym max. 30V). Element wyposażony w obustronny izolator zwarć.

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". Roboty powinny być wykonywane ręcznie.  

 

Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- Wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm i długości 

1200mm, 

- Młotem udarowym, 

- Wiertarką udarową, 

- Pistoletem do wiązkowania przewodów. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne". Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji systemu alarmu pożarowego 



Str. 

232 
 

BBiiuu rr oo   PPrroo jjeekk tt oowwee    
ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr in ż.  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty 

podstawowe: 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem elementów detekcyjnych i sterujących poszczególnych systemów 

- montażem central 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe 

5.2.2. Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia 

kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby 

instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 

50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji 

zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem 

systemu sygnalizacji alarmu pożarowego przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 

zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.3. Instalację SSP  

 Instalację SSP należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w PKN CEN/TS 54- 14 w 

zakresie wymagań szczegółowych co do ochrony tej instalacji przed zakłóceniami lub przed ogniem i 

działaniami akcji gaśniczej dla tej części instalacji, dla której jest wymagana odporność ogniowa min. 

E90. W zakresie pozostałych wymagań, nie ujętych w CEN/TS 54- 14 należy stosować ogólne zasady 

prowadzenia instalacji wewnętrznych: 

-na podłożu - kablami lub przewodami wielożyłowymi, bez osłon oraz kablami lub 

przewodami w osłonie z rur z tworzyw sztucznych, stalowych 

-w tynku lub pod tynkiem, 

-w listwach ściennych i przypodłogowych 

-w prefabrykowanych elementach podłogowych 



 

   

 

-w kanałach kablowych 

-na drabinkach 

-w korytkach prefabrykowanych 

-w wiązkach. 

5.2.4. Zgodnie z CEN/TS 54-14 w instalacji SAP i oddymiania należy unikać łączenia przewodów 

poza łączonymi elementami sieci jak czujki przyciski urządzenia wykonawcze. 

5.2.5. W przypadku konieczności stosowania dodatkowych miejsc połączeń należy stosować 

puszki z certyfikatem i dopuszczeniem dla sieci oddymiania i odpowiednio oznakować. 

5.2.6. Urządzenia i instalacje oddymiania nie mogą być instalowane we wspólnych obudowach , 

wnękach z innymi instalacjami. Urządzenia i instalacje te muszą być wyraźnie oddzielone od 

innych, dla zapewnienia łatwego rozróżnienia w przypadku prowadzenia prac serwisowych lub 

remontowych na innych instalacjach. 

5.2.7 Instalacje oddymiania muszą być odpowiednio oznakowane zgodnie z wymogami CEN/TS  

5.2.8 Instalacje osprzętu i urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją DTR wybranego systemu 

SAP 

5.2.10. Uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz z zaleceniami Inwestora. 

5.2.11. Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej przez 

Inwestora, w zakresie podstawowej obsługi systemów. 5.2.12. Prace wykończeniowe. 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z 

listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia 

pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne 

nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą 

uszczelniającą. 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej 

otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie 
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gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy 

przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji Należy 

podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

-  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 

i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 



 

   

 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 

na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemu kontroli dostępu z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostępu należy wykonać niezbędne próby i testy. Należy 

przeprowadzić następujące pomiary: 

- pomiar izolacji obwodów zasilających 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 

- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujących 

- testy zadziałania wszystkich czujek w systemie 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami 

pomiarów). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 kpi dla czujki, przycisku, modułu, siłownika 

b) 1 szt dla central, puszek 

c) 1 m bieżący dla przewodów 

d) 1 m bieżący dla rurek instalacyjnych. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do : 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, ze wszelkimi 

zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji systemu alarmu pożarowego odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji systemu alarmu 

pożarowego z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór 

techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty: 



 

   

 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. Przepisy związane 

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, odbioru, eksploatacji 

i konserwacji. 

- PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne - instalacje wewnętrzne. 

- Ustawa z dnia 24.08.1991. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 2102 2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  

- Ustawa z dnia 07.07.94. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 27.03.2003.o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw. 

- Rozporządzenie SWiA z dnia 21 04.2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 20.06.2007r. W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu należy 

korzystać z zapisów w/w norm. 


