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                                                     ST.01.00.  INSTALACJE TEL ETECHNICZNE      

                                                
                                        ST.01.01. INSTALACJA  KOMPUTEROWO - TELEFONICZNA 
                                                                  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót związanych z wykonaniem 
instalacji komputerowo-telefonicznej dla: Remont i przebudowa budynku głównego Ogniska Wychowawczego 
„Praga” przy ul. Środkowej 9 oraz przebudowa przybudówek wraz z niezbędną infrastrukturą – Budynek główny  
  
Zamawiający: Zespół Ognisk Wychowawczych ul. Stara 4   00-231 Warszawa, działka nr 24,   obręb: 4-13-04 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót w/w 
wymienionych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych i obejmują instalację 
komputerowo-telefoniczną, a w szczególności: 
 
      CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie robót budowlanych 
      CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
      CPV: 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Kabel poziomy (okablowanie poziome)  - Połączenie między piętrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem 
przyłączeniowym 
Gniazdo przył ączeniowe  - Stały punkt przyłączeniowy, gdzie zakończone są kable okablowania poziomego. 
Główny punkt dystrybucyjny  - Punkt przyłączeniowy między okablowaniem szkieletowym a okablowaniem 
poziomym; zawiera elementy sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia 
kabli, sprzęt aktywny oraz kable krosowe. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały i urz ądzenia wykorzystane do instalacji  
-    szafa dystrybucyjna, 
-    centrala telefoniczna 
• gniazda 2xRJ45 
• wtyki RJ45; 
• przewód S/FTPkat.6A; 
• rurki instalacyjne, 

 
2.2. Składowanie materiałów 
Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 
budowlano - montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne roboty instalacyjno - 
montaŜowe.  
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 
konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable 
i przewody, osprzęt naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Kable i przewody w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułoŜone poziomo. 
 
2.3. Warunki dostawy 
KaŜdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału   i jego jakość – określona 
w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien: 
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� dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 
� dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
� zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla kaŜdej jednorazowo wysyłanej partii 

materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg PN i BN, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy (na Ŝądanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
 
 sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
 
� samochody dostawcze; 
� wiertarki; 
� specjalistyczny sprzęt do prawidłowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego; 
� mierniki. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Transport materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem , spadaniem, 
bądź przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w korytkach instalacyjnych  (dla wszystkich instalacji teletechnicznych) zgodnie z 
dokumentacją projektową. Poza korytkami instalacje układać pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów 
teletechnicznych wtynkowo, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku co najmniej 5mm.  
Do wyposaŜenia technicznego budynku oprócz instalacji teletechnicznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, 
wentylacji, kanalizacji, gazową, c.o., gazów medycznych i elektryczną. 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zaleŜności, a takŜe powiązania, które 
muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych 
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie 
oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji 
teletechnicznych i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach często prowadzą do 
powstania zagroŜeń. ZagroŜenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyŜszonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną poŜaru, czy 
zniszczeniem instalacji. 
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Z kolei inne niŜ teletechniczne, wymienione wyŜej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich 
konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji  i urządzeń teletechnicznych. Chodzi tu głównie o 
zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby moŜna było swobodnie i bezpiecznie operować 
narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
 
5.1.1. Kucie bruzd: 
� jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy montaŜu instalacji, 
� bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 
� przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między 

rurami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm, 
� rury zaleca się układać jednowarstwowo, zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych w 

sposób osłabiający ich konstrukcję, 
� zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych, 
� przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem, 
 
� przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnymi łukami. 

 
� rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie 

     były naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą być one równieŜ zatapiane w warstwie wyrównawczej 
podłogi. 

 
5.1.2. Przebicia przez ściany i stropy: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku)muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, 

− przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonać w przepustach rurowych, 
− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 

zapewniający nieprzedostawaniu się wyziewów, 
− obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym moŜna 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
 

5.1.3. Mocowanie listew  
          Listwy instalacyjne naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych lub klejenia oraz w posadzce 
         we wcześniej przygotowanej bruździe. Na ścianach drewnianych listwy naleŜy mocować za pomocą wkrętów 
         do drewna. 
 
5.1.4. Przepusty rurowe 
            Przepusty rurowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych 

mechanicznie. Rury uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające 
na nie obciąŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie dla ułatwienia przesuwania przewodów 

 
5.2. Układanie rur i osadzanie puszek 

- Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
- Łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 

ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
 

Średnica znamionowa rury, 
mm 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 350 
  
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. 
- Łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 

Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 
 
 

Średnica znamionowa rury, 
mm 

18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha, mm 35 35 40 45 50 60 
 
 
- Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 

ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur. 
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- Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
  

5.2.1. Wciąganie przewodów, kabli do rur 
Do wcześniej ułoŜonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, naleŜy wciągnąć przewody 
przy uŜyciu spręŜyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

 
5.2.2. Układanie kabli w listwach instalacyjnych na ściennych 
     - w listwach instalacyjnych moŜna układać kable jednoŜyłowe i wieloŜyłowe, 
     - po ułoŜeniu i podłączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem naleŜy listwy  
       zamknąć pokrywami. 
 
5.2.3. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych: 

− instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wieloŜyłowych płaskich, 

− na podłoŜu z drewna lub innych materiałów palnych moŜna układać przewody na warstwie zaprawy 
murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy 
izolacji, t.j. izolację kaŜdej Ŝyły oraz wspólną powłokę, moŜna układać bezpośrednio na podłoŜu 
drewnianym lub z innego materiału palnego, jeŜeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niŜ 16 A, 

− przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe, 

− zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  
− podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 
− przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek.  
− mocowanie klamerkami  naleŜy wykonywać w odstępach około 50 cm, mocująć je tak, aby nie uszkodzić 

izolacji Ŝył i przewodu.  
− do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 

naleŜy prowadzić obok puszki, 
− przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć 

pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 
− zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 

płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 

5.3. Budowa głównego punktu dystrybucyjnego 
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź szafach dystrybucyjnych 
stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego 
sprzętu instalowanego w stelaŜu 19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się 
stosowanie szaf o szerokości 800 mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli 
elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym 
jest duŜe. 

Szafę dystrybucyjną naleŜy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do przodu i 
tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną 
szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm. 

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. NaleŜy stosować 
zapas kabli wewnątrz szafy umoŜliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelaŜu 19”. Do umocowania 
wiązek kablowych naleŜy wykorzystać elementy montaŜowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych naleŜy 
przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zaleŜnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach 
katalogowych produktów. 

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku są wyposaŜone w 
odpowiedni zacisk. NaleŜy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji Ŝółto-zielonej o przekroju 
poprzecznym min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy naleŜy 
podłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych w budynku. 

5.4. Budowa gniazd u Ŝytkowników 
Punkty dostępu do systemu mają formę gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąŜe się z 
pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuŜ za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie 

 pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp uŜytkowników do gniazd. 

5.5. Kanalizacja kablowa 
Rowy pod kanalizację naleŜy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. 
Kanalizację jednootworową naleŜy wykonać z rur ochronnych 110/6,3 ze względu na przejście pod droga 
wewnętrzną znajdująca się na działce. Do łączenia odcinków rur naleŜy zastosować złączki dla rur fi 110mm – 
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M110. Zakończenie rury kanalizacyjnej przed budynkiem jak i wpust do budynku naleŜy zabezpieczyć przed 
przenikaniem gazu. UłoŜoną kanalizację w wykopie naleŜy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o 
grubości co najmniej 25cm, warstwa piasku nie moŜe zawierać gruzu i kamieni. Zasypanie kanalizacji naleŜy 
wykonać po ułoŜeniu całego odcinka rur. 

 

5.6. Terminowanie kabli w osprz ęcie przył ączeniowym 
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym naleŜy stosować odpowiednie narzędzia 
przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. 

W przypadku kabli skrętkowych najbardziej popularnymi złączami typu IDC (insulation displacement connection) są 
złącza 110 oraz LSA+. Na rynku istnieją róŜne narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy naleŜy 
sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę 
na stopień zuŜycia noŜa / noŜyczek tnących oraz na nastawę spręŜyny dociskającej. W większości przypadków 
narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia 
HIGH (większa siła docisku) moŜe spowodować zniszczenie złącza. 

NaleŜy przestrzegać zapisów w  instrukcji montaŜu 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. 

5.6.1. Zarabianie ekranowanego zł ącza kraw ędziowego  
 Proces zarabiania kabla na złączu wymaga zastosowania: 

- narzędzia uderzeniowego 110 PN: 1583608-1 (ustawienie Low Impact) 

- uchwytu złącza krawędziowego PN: 569949-1 

- wzornika długości i rozmieszczenia par kabla PN: 336547-X 

- opcjonalnie narzędzia U do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej ACO Plus PN: 726948-1. 

Ekranowane złącze krawędziowe systemu ACO Plus występuje w kaŜdym elemencie montaŜowym systemu: w 
metalizowanych obudowach ekranowanych paneli krosowych oraz gniazd. Ich kształt, sposób wprowadzenia i 
zamocowania kabla zaleŜy od rodzaju panela lub gniazda. 

Zarobienie kabla polega na: 

− przygotowaniu kabla: naleŜy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm i wywinąć fragment oplotu 
(S/UTP) bądź folii (F/UTP - stroną przewodzącą na zewnątrz) na koszulkę zewnętrzną kabla; 

− umieszczeniu poszczególnych par w złączu krawędziowym: w celu ułatwienia pracy narzędziem uderzeniowym 
naleŜy umieścić złącze krawędziowe w uchwycie złącza. Przy pomocy wzornika długości i rozmieszczenia par 
kabla naleŜy ustalić długość folii ekranującej na kaŜdej parze przygotowywanego kabla, skrócić ją przy pomocy 
ostrego narzędzia przez nacięcie jej krawędzi i oderwać folię prostopadle do osi pary. NaleŜy zwrócić przy tym 
uwagę, by nie zdjąć folii z pary w miejscu, gdzie jest potrzebna oraz by nie uszkodzić izolacji Ŝył. Następnie przy 
pomocy narzędzia uderzeniowego naleŜy umieścić poszczególne Ŝyły kabla w elementach IDC (insulation 

−  displacement connection) złącza krawędziowego, usuwając przy tym ich nadmiar; 

− zamknięciu złącza krawędziowego: naleŜy zamknąć złącze krawędziowe pokrywą w taki sposób, aby 
indywidualne ekrany par zetknęły się z metalizowaną obudową złącza; 

− instalacji złącza krawędziowego w ekranowanej obudowie: złącze krawędziowe z rozszytym kablem S/UTP bądź 

−  F/UTP naleŜy zainstalować w elemencie montaŜowym systemu ACO Plus. Sposób montaŜu zaleŜy od rodzaju 
elementu montaŜowego i moŜe róŜnić się miejscem wprowadzenia i sposobem mocowania kabla. Złącze 
krawędziowe naleŜy wsunąć i zatrzasnąć w odpowiadającej mu szczelinie elementu montaŜowego; 

instalacji wkładki z interfejsem: system ACO Plus umoŜliwia dowolne konfigurowanie łącza w zakresie wyboru 
interfejsu uŜytkownika spośród wielu dostępnych wkładek z róŜnymi interfejsami. Wkładkę naleŜy wsunąć element 
montaŜowy w ten sposób, aby płytka drukowana z nadrukowanymi pinami została umieszczona w złączu 
krawędziowym, zaś wewnętrzna blacha ekranująca wkładki zetknęła się z metalizowaną obudową elementu 
instalacyjnego. 

5.7. Prace wyko ńczeniowe 
NaleŜy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy poŜarowej, światło jej otworu naleŜy 
zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niŜ granica strefy, 
zgodnie z przepisami p. poŜ. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak 
zbudowanej granicy strefy. 
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NaleŜy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, 
wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 
Elementami, które naleŜy oznaczać, są: 

- pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 

- poszczególne panele krosowe, 

- poszczególne porty tych paneli, 

- a takŜe wszystkie gniazda uŜytkowników. 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji naleŜy 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 uŜytkowników 

NaleŜy podkreślić, Ŝe informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością. 

5.8. Próby monta Ŝowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób montaŜowych obejmuje: 
 
− pomiar tłumienności, 
− pomiary końcowe prądem stałym  
 

Z prób monta Ŝowych nale Ŝy sporz ądzić protokół. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi w specyfikacji oraz 
pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze 
robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
 
6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją urządzeń  naleŜy do 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, inspektor moŜe poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.3. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, inspektor moŜe poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.4. BHP i ochrona środowiska 
W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu wykonywanych 
prac. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminu 
obmiaru., co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
 robót. 
 Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszych 
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany obmiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót; 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego); 
− datę obmiaru; 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejność: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość 

= wynik obmiaru; 
− ilość robót wykonanych od początku budowy; 
dane osoby sporządzającej obmiar.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecności Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiór techniczny 
polega na sprawdzeniu: 
− wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
− potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe zgodności z przepisami 

 szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną; 
-      jakości wykonania instalacji; 
− spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych odporności izolacji 

przewodów oraz dopuszczalnych temperatur. 
Pozytywne wyniki powyŜszych działań sprawdzających umoŜliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
� Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 
� Dziennik budowy – oryginał i kopię; 
� obmiar robót (jeśli wymagany); 
� wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne); 
� atesty jakościowe wybudowanych materiałów; 
� dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
� sprawozdania techniczne  z prób ruchowych; 
� protokoły prób i badań; 
� protokoły odbioru robót zanikających; 
-     rozliczenie z demontaŜu (jeśli jest); 
� wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – ruchowych; 
� wykaz przekazywanych kluczy; 
� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
� inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 
8.1.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inspektor. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
 
osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy 
oświetleniowe itp., 
- ułoŜone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
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- instalacja przed załączeniem. 
 
8.1.3. Odbiory cz ęściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
• ułoŜone, lecz nie przykryte kable, 
-  instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 
montaŜowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu naleŜy 
traktować jako stwierdzenie naleŜytego stanu elementów i prawidłowości montaŜu. 
 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym duŜych skomplikowanych instalacji elektrycznych naleŜy 

przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
 
8.1.4. Odbiór ko ńcowy (ostateczny) 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie 
gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty wymienione w pkt. 8. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później 
niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym (końcowym) i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektroa nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub 
Właściciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien: 
� zapoznać się z dokumentacją dot. odbioru technicznego instalacji; 
� w trakcie uruchomienia instalacji powinny być równieŜ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewnić prawidłową reakcję na zakłócenia i 
odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację moŜna uznać za uruchomioną gdy: 
− wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo; 
− sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalacje moŜna uznać za przyjętą do eksploatacji , gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów 
 technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedłoŜyć komisji protokoły z badań. Stąd teŜ kaŜda instalacja w budynku 
powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym takŜe niezbędny zakres pomiarów celu  
sprawdzenia, czy spełnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagroŜeniami, których moŜe stać  
się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni otrzymać i zapoznać się z  
uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary  
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami. W czasie prób naleŜy zachować  
szczególną ostroŜność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub  
zainstalowanego wyposaŜenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania 
zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
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Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i 
projekcie budowlanym. 
Cena obejmuje: 
− robociznę; 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów; 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem 
− montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie 
przyjętej w umowie, robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby weryfikacji, a takŜe 
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 50310:2002Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym. 
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                            ST.01.02. INSTALACJA  S YSTEMU OSTRZEGANIA POśAROWEGO 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót związanych z wykonaniem 
instalacji  systemu ostrzegania poŜarowego dla: Remont i przebudowa budynku głównego Ogniska 
Wychowawczego „Praga” przy ul. Środkowej 9 oraz przebudowa przybudówek wraz z niezbędną infrastrukturą – 
Budynek główny  
  
Zamawiający: Zespół Ognisk Wychowawczych ul. Stara 4   00-231 Warszawa, działka nr 24,   obręb: 4-13-04 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót w/w 
wymienionych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych i obejmują instalację 
systemu ostrzegania poŜarowego, a w szczególności: 
 
      CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie robót budowlanych 
      CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
      CPV: 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Alarm  - OstrzeŜenie o istnieniu niebezpieczeństwa dla Ŝycia, mienia  lub środowiska. 
System alarmowy  - Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, wskazujących 
na istnienie niebezpieczeństwa ( np. zagroŜenie poŜarem). 
UŜytkownik  - Osoba, uprawniona do obsługi systemu alarmowego. 
Zakład instalacji alarmowych  - Instytucja , która dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuje systemy alarmowe. 
Centrala alarmowa  - Zespół środków sprzętowych i programowych, działający według określonego algorytmu i 
realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym. 
Linia dozorowa  - Tor transmisji łączący ostrzegacze z CSP. 
Czujka (detektor)  - Urządzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunków 
wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa. 
Ostrzegacz po Ŝarowy  - Element przyłączony do linii dozorowej, zdolny do nadawania lub odbierania informacji 
związanej z wykrywaniem poŜaru. 
Ręczny ostrzegacz po Ŝarowy - Element adresowalny, który po zbiciu szybki przesyła do centrali kryterium alarmu 
poŜarowego. 
Strefa dozorowa  - Geograficzna część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy i 
dla których przewidziano wspólną sygnalizację strefową. 
Sygnalizacja  - Informacja przekazywana za pomocą elementu sygnalizacyjnego. 
Wskaźnik  - Element sygnalizacyjny, słuŜący do przekazywania informacji przez zmianę swego stanu. 
Urządzenie zasilaj ące - Część systemu alarmowego, dostarczająca energii o określonych parametrach, niezbędnej 
 do działania systemu lub jego części. 
Linia  - Zespół połączeń pomiędzy centralą a czujką lub grupą czujek (linia dozorowa), centralą a sygnalizatorem lub 
przekaźnikiem alarmu (linia alarmowa) itp. MoŜe być przewodowa lub bezprzewodowa. 
Element liniowy  - Element adresowalny, czujka lub ręczny ostrzegacz w linii konwencjonalnej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały wykorzystane do instalacji sygnaliza cji po Ŝarowej. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sygnalizacji poŜaru wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
- kable sterownicze z Ŝyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
- gniazda dla czujek systemu sygnalizacji poŜaru; 
- optyczne czujki dymu; 
- czujki dymu; 
- ręczne ostrzegacze poŜarowe; 
- wskaźniki zadziałania; 
- element kontrolująco-sterujący 
- kabel  
- przewód  
- rurki instalacyjne 



ST.02.00 – INSTALACJE TELETECHNICZNE - Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala  
Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy o pawilon łóŜkowy,  ul. Św. Floriana 12, obręb 148, dz. nr 21/4, 19, 20/1, 17/2, 18/3. 

14�
 
 
 
 

2.2. Składowanie materiałów 
Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 
budowlano - montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne roboty instalacyjno - 
montaŜowe.  
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 
konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable 
i przewody, osprzęt naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Rury naleŜy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się 
na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na 
krawędziach tarczy a kręgi ułoŜone poziomo. 
 
Czujki  powinny być przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym o temperaturze od 0°C do +40°C i wilgotno ści 
względnej do 80% przy temperaturze +35°C, wolnym od lotn ych związków siarki oraz par kwasów i zasad. Czujki nie 
powinny być naraŜone na bezpośrednie promieniowanie słońca; urządzenia grzejne nie powinny oddziaływać 
bezpośrednio na czujki lub opakowanie. 

 
Centrala alarmowa powinna być umieszczona w opakowaniu indywidualnym ograniczającym moŜliwość 
swobodnych ruchów i wykluczającym uszkodzenie w czasie przeładunku i transportu. 
Ponadto do pudła transportowego pakuje się: 
- ramę do zawieszania centrali z elementami do mocowania, 
− pakiety w jednostkowych opakowaniach, 
− dokumentację opisową, 
− kartę gwarancyjną. 
Na opakowaniu powinny być umieszczone następujące dane: 
- nazwa lub znak wytwórcy, 
− nazwa i typ centrali, 
− masa centrali. 
Ponadto na opakowaniu powinny znajdować się następujące napisy: 
"OSTROśNIE KRUCHE", "GÓRA, NIE PRZEWRACAĆ", "CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ" lub odpowiadające im 
znaki wg PN-85/0- 79252. 
Centralę naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, o temperaturze od +5C do +40°C przy 
wilgotności względnej od 40% do 70%, wolnych od oparów i gazów Ŝrących. 
W czasie przechowywania urządzenie nie powinno być naraŜone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub 
elementów ogrzewających. 
W przypadku dłuŜszego przechowywania, centralę co 6 miesięcy naleŜy podłączyć do zasilania na przeciąg 1 
godziny, sprawdzając poprawność jej działania. 
W czasie magazynowania centrala nie powinna być naraŜona na promieniowanie cieplne: słoneczne i urządzeń 
grzewczych. 
 
Ręczne ostrzegacze po Ŝarowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występują 
opary, gazy źrące, temperatura mieści się w zakresie od 0°C do +40°C a wilgotno ść względna nie przewyŜsza 80% 
przy temperaturze +35°C. 
W czasie przechowywania ostrzegacze nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego ani ciepła z urządzeń grzejnych. 
 
2.3. Warunki dostawy 
KaŜdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału      i jego jakość – 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. 
Wykonawca powinien: 
� dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 
− dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
− zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla kaŜdej jednorazowo wysyłanej partii 

materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
− datę i numer kolejny badania, 
− oznaczenie wg PN i BN, 
− pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy (na Ŝądanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
� samochody dostawcze 
� wiertarki 
� wkrętarki mechaniczne do kołków (ręczne) 
� lutownice 
� rusztowania 
� mierniki  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Transport materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem , spadaniem, 
bądź przesuwaniem. 
 
4.1.1. Transport czujek sytemu sygnalizacji po Ŝaru 
Transport czujek w opakowaniu transportowym, powinien odbywać się dowolnym środkiem transportu, przy 
uwzględnieniu wskazań transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed moŜliwością 
mechanicznego uszkodzenia i oddziaływaniem temperatur niŜszych niŜ -40°C i wy Ŝszych niŜ +70°C oraz wilgotno ści 
względnej większej niŜ 95%.  
 
4.1.2. Transport r ęcznych ostrzegaczy po Ŝarowych 
Ręczne ostrzegacze poŜarowe ROP w opakowaniu fabrycznym naleŜy transportować w zamkniętych przestrzeniach 
normalnych środków transportu lądowego lub morskiego. Ostrzegacze w opakowaniach jednostkowych powinny być 
umieszczone w pojemnikach uniemoŜliwiających ich swobodne przemieszczanie się oraz zabezpieczone przed 
oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i temperatur otoczenia niŜszych od -40°C i wy Ŝszych od +70°C. Wilgotno ść 
względna powinna być nie większa niŜ 95% przy +45°C lub 80% przy +70°C. 

 
4.1.3. Przepisy transportu centrali sygnalizacji po Ŝaru 
Centralę w fabrycznym opakowaniu, naleŜy transportować w przestrzeni zamkniętej normalnych środków transportu 
lądowego,z uwzględnieniem wskazań transportowych podanych na opakowaniu, oraz chroniąc przed 
oddziaływaniem gwałtownych wstrząsów i temperatur otoczenia niŜszych od -25°C i wy Ŝszych od +55°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność 
z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Instalacje układać pod tynkiem, dopuszcza się prowadzenie przewodów teletechnicznych wtynkowo, pod warunkiem 
pokrycia ich warstwą tynku co najmniej 5mm.  
Do wyposaŜenia technicznego budynku oprócz instalacji alarmowej poŜaru zalicza się instalacje ciepłej i zimnej 
wody, wentylacji, kanalizacji, gazową, c.o., teletechniczną i  elektryczną. 
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Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zaleŜności, a takŜe powiązania, które 
muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych 
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie 
oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji 
teletechnicznych i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach często prowadzą do 
powstania zagroŜeń. ZagroŜenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyŜszonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną poŜaru, czy 
zniszczeniem instalacji. 
Z kolei inne niŜ teletechniczne, wymienione wyŜej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich 
konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji  i urządzeń teletechnicznych. Chodzi tu głównie o 
zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby moŜna było swobodnie i bezpiecznie operować 
narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
 
5.1.1. Kucie bruzd: 
 
� jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy montaŜu instalacji, 
� bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 
� przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między 

rurami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm, 
� rury zaleca się układać jednowarstwowo, zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych w 

sposób osłabiający ich konstrukcję, 
� zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych, 
� przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem, 
� przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnymi łukami. 
� rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie 
     były naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą być one równieŜ zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi 
 
5.1.2. Przebicia przez ściany: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku)muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, 
przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonać w przepustach rurowych, 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawaniu się wyziewów, 
obwody instalacji teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym moŜna stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
 
5.2. Układanie przewodów 
5.2.1. Układanie przewodów podtynkowo 
Wyszczególnienie robót: 
� rozwinięcie przewodu, 
- sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie, 
- mocowanie przewodu do podłoŜa przy pomocą gwoździ, drutu wiązałkowego, zaprawy gipsowej lub klejenia. 

 
5.3. Monta Ŝ urządzeń oraz centrali sygnalizacji po Ŝaru 
 
5.3.1. Monta Ŝ czujek  
Czujki systemu sygnalizacji poŜaru montuje się w odpowiednich gniazdach, które pracują w adresowalnych liniach 
dozorowych /pętlach centrali.  
Sposób rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkość dozorowanej powierzchni, w zaleŜności od rodzaju 
pomieszczeń, powinny być zgodne z wytycznymi określonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej w Józefowie. 
 
5.3.2. Instalowanie gniazd 
W celu podłączenia gniazda naleŜy odkręcić podstawę od gniazda zasadniczego wprowadzić przewody i 
zamontować na suficie. Wystające z podstawy przewody (długości ok. 15 cm) podłączyć do odpowiednich zacisków 
w gnieździe zasadniczym. Do podłączenia ekranu z obu końców linii słuŜą zaciski w podstawie gniazda. Po 
podłączeniu przewodów przykręcić gniazdo zasadnicze do podstawy. 
 
5.3.3. Instalowanie r ęcznych ostrzegaczy po Ŝarowych 
Ręczne ostrzegacze poŜarowe instaluje się wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych, 
najlepiej w pobliŜu dróg transportowych, na wysokości 1200-1600 mm, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
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Przewody instalacji alarmowej układa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla instalacji niskonapięciowych 
(poniŜej 42V) i łączy się z zaciskami znajdującymi się w podstawie ręcznego ostrzegacza poŜarowego. Przewody 
„plusowe” (wejścia i wyjścia) pętlowej linii dozorowej łączy się z dwoma zaciskami oznaczonymi +LD, przewody 
„minusowe” łączy się razem do zacisku –LD. W przypadku przewodów ekranowanych, ekrany łączy się razem do 
zacisku oznaczonego jako EKRAN.  

 
 UWAGA!  

Zastosowane czujki dymu zawierają izotop promieniotwórczy (ameryk 241), który przy eksploatacji czujki zgodnie z 
regulaminem nie zagraŜa otoczeniu. Manipulowanie we wnętrzu czujki moŜe spowodować uszkodzenie powierzchni 
zabezpieczającej źródło promieniowania, co moŜe być powodem skaŜeń. 
 
5.3.4.  Instalowanie centrali sygnalizacji po Ŝaru 
Centralę sygnalizacji poŜaru  naleŜy z reguły instalować w pomieszczeniach, w których istnieje dyŜur całodobowy. W 
przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru przez całą dobę, naleŜy zapewnić przekazywanie 
sygnałów z centrali do miejsca ze stałym dyŜurem personelu, wykorzystując system monitoringu lub zestyki 
przekaźników do sygnalizacji dodatkowej. 
Centralę naleŜy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi 
promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła. 
Temperatura pomieszczenia nie powinna być niŜsza niŜ 0°C i wy Ŝsza niŜ +40°C. W pomieszczeniach o du Ŝym 
hałasie naleŜy stosować zewnętrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane wyjściami sygnałowymi lub wyjątkowo 
programowalnymi przekaźnikami monitoringu.  
Centralę naleŜy zawiesić na ścianie albo na wieszaku specjalnie do tego celu skonstruowanym. 
Dla zawieszenia na ścianie naleŜy zastosować wieszak. Wieszak mocuje się na ścianie, a na wieszaku zawiesza się 
centralę. MoŜna równieŜ zawiesić centralę bezpośrednio do ściany. Wieszak lub centralę zawiesza się po 
wykonaniu w ścianie czterech otworów, których rozstaw pokazano na rysunku poniŜej, po umieszczeniu w nich 
kołków rozporowych co najmniej  10. 
Centralę naleŜy zasilić sprzed wyłącznika głównego prądu przewodami niepalnymi o odporności ogniowej 90min.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić przy centrali sygnalizacji poŜaru instrukcję o następującej terści: 
 
 

ROZKRĘCANIE CZUJEK PRZEZ UśYTKOWNIKA JEST NIEDOPUSZCZALNE!  
 
5.3.5. Zarobienie i podł ączenie przewodów linii dozorowych 
Wyszczególnienie robót: 
� zarobienie końców kabla w ekranie, 
� pocynkowanie końców Ŝył kablowych, 
� podłączenie Ŝył kablowych pod zaciski. 
 
5.3.6. Dołączanie przewodów instalacyjnych 
Po umocowaniu centrali naleŜy do niej podłączyć przewody linii dozorowych, sygnałowych. Przewody powinny 
wchodzić ze ściany lub leŜeć na ścianie. NaleŜy je wyprowadzić na płytę tylną górą oraz przez szczelinę i podłączyć 
do odpowiednich zacisków. 
Przed dołączeniem przewodów, naleŜy dokładnie zapoznać się z wyprowadzeniem poszczególnych obwodów na 
zaciski łączówek wyjściowych centrali. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na polaryzację przewodów linii 
dozorowych i pętli. Odwrotna polaryzacja 
napięcia w linii dozorowej, moŜe spowodować zniszczenie elementów w niej zainstalowanych. 
Przed dołączeniem przewodów linii dozorowych lub sygnałowych oraz przekaźników monitoringu, naleŜy upewnić 
się, czy rezystancje przewodów, a w przypadku linii dozorowych równieŜ ich pojemność i rezystancja izolacji, mieści 
się w dopuszczalnych granicach. 
 
5.3.7. Uruchomienie systemu sygnalizacji po Ŝaru 
Przed przystąpieniem do uruchomienia systemu sygnalizacji poŜaru naleŜy dokładnie sprawdzić prawidłowość 
wykonania instalacji. 
W celu sprawdzenia i uruchomienia systemu sygnalizacji poŜaru  naleŜy postępować zgodnie z warunkami 
zawartymi w DTR producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi w specyfikacji oraz 
pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze 
robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
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6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją urządzeń sygnalizacji poŜaru 
naleŜy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, inspektor moŜe poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.3. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, inspektor moŜe poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.4. Eksploatacja i konserwacja systemu sygnalizacj i po Ŝaru 
Niezawodność działania central uwarunkowana jest zachowaniem właściwych warunków pracy, napięcia zasilania, 
stanem akumulatorów oraz przeprowadzaniem badań okresowych. 
Badania okresowe powinny być przeprowadzane przez Zakład Serwisowy , któremu uŜytkownik zlecił konserwację 
instalacji. Zaistniałe uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane Serwisowi. Przy wymianie bezpieczników 
naleŜy zwrócić uwagę na ich wartości nominalne. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawiać 
zapasowego o  
wyŜszej wartości nominalnej, ze względu na moŜliwość uszkodzenia urządzenia. 
Badania okresowe systemu, obejmujące sprawdzenia naleŜy przeprowadzać przynajmniej raz na pół roku. NaleŜy 
postępować zgodnie z zasadami podanymi przez producenta systemu. 
Raz na pół roku naleŜy sprawdzić stan połączenia przewodu ochronnego z obudową centrali oraz oczyścić zaciski 
baterii akumulatorów. 
Przynajmniej raz w roku naleŜy sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów. W tym celu, naleŜy wyłączyć 
napięcie sieci na około 2h i po ponownym włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuŜszym niŜ 5h zasilacz sieciowy 
doładuje baterię akumulatorów. Sprawnie działająca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie 
wymaga  
specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnętrznej 
centrali. 
W przypadku uszkodzenia mechanicznego, powodującego uszkodzenie źródła promieniowania lub kradzieŜy czujki, 
naleŜy powiadomić: 
− dyrekcję obiektu, 
− Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
− Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Ośrodek Dyspozycyjny SłuŜby Awaryjnej. Warszawa ul. 

Konwaliowa 7, 
− najbliŜszy posterunek Policji, 
− uprawnionego konserwatora, 
− straŜ poŜarną (o ile wypadek jest związany z poŜarem). 
 
Czujki nie nadające się do eksploatacji powinny być przekazane uprawnionemu instalatorowi, sprawującemu nadzór 
nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji p.poŜ. 
 

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SI Ę WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA ZŁOMOWISKA !  
 
Pomiary dozymetryczne  szczelności źródeł promieniowania, znajdujących się w czujkach jonizacyjnych, naleŜy 
przeprowadzić przy kaŜdej wymianie czujki lub konserwacji urządzenia, jednak nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Regulamin pracy z czujkami naleŜy  umieścić w pobliŜu centralki. 
 
6.5. BHP i ochrona środowiska 
W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poŜ. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu wykonywanych 
prac. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminu 
obmiaru., co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru 
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robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszych 
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany obmiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót; 
o ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego); 
o datę obmiaru; 
o miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 
o obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejność: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość 

= wynik obmiaru; 
o ilość robót wykonanych od początku budowy; 
o dane osoby sporządzającej obmiar. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecności Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiór techniczny polega 
na sprawdzeniu: 
− wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 

odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną; 

− jakości wykonania instalacji; 
− spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych odporności izolacji przewodów 

oraz dopuszczalnych temperatur. 
Pozytywne wyniki powyŜszych działań sprawdzających umoŜliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
� Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 
� Dziennik budowy – oryginał i kopię; 
� obmiar robót (jeśli wymagany); 
� wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne); 
� atesty jakościowe wybudowanych materiałów; 
� dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
� sprawozdania techniczne  z prób ruchowych; 
� protokoły prób i badań; 
� protokoły odbioru robót zanikających; 
� rozliczenie z demontaŜu (jeśli jest); 
� wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – ruchowych; 
� wykaz przekazywanych kluczy; 
� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
� inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 
8.1.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inspektor. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
− osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy 

oświetleniowe itp., 
− ułoŜone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
− osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
− instalacja przed załączeniem. 
 
8.1.3. Odbiory cz ęściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
− ułoŜone, lecz nie przykryte kable, 
− instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
− inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 

montaŜowych. 
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Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu naleŜy 
traktować jako stwierdzenie naleŜytego stanu elementów i prawidłowości montaŜu. 

Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym duŜych skomplikowanych instalacji elektrycznych naleŜy 
przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

 
8.1.4. Odbiór ko ńcowy (ostateczny) 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie 
gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty wymienione w pkt. 8. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później 
niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym (końcowym) i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektroa nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub 
Właściciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien: 
- zapoznać się z dokumentacją dot. odbioru technicznego instalacji; 
- w trakcie uruchomienia instalacji powinny być równieŜ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewnić prawidłową reakcję na zakłócenia i 
odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację moŜna uznać za uruchomioną gdy: 
• wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo; 
• sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalacje moŜna uznać za przyjętą do eksploatacji , gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów 

technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedłoŜyć komisji protokoły z badań. Stąd teŜ kaŜda instalacja w budynku 

powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym takŜe niezbędny zakres pomiarów celu 
sprawdzenia, czy spełnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagroŜeniami, których moŜe stać 
się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni otrzymać i zapoznać się z 
uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary 
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami. W czasie prób naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub 
zainstalowanego wyposaŜenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania 
zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i 
projekcie budowlanym. 
Cena obejmuje: 
− robociznę; 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów; 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
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przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 

realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokół 

częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie 
przyjętej w umowie, robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 
PN-EN 54-1:1998                     Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 1: Wprowadzenie. 
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 2: Centrale sygnalizacji poŜaru. 
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 3: PoŜarowe urządzenia alarmowe – 

Sygnalizatory akustyczne. 
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 4: Zasilacze. 
 
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 5: czujki ciepła – czujki punktowe. 
PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 7: czujki dymu – czujki punktowe działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 
PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 10: Czujki płomieni – czujki punktowe. 
PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 11: Ręczne ostrzegacze poŜarowe. 
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej-Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 
PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa – Wykrywanie poŜaru i alarmowanie – Terminologia. 
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe-Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. 
 
 
Ustawy i rozporządzenia: 

o Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z 24 sierpnia 1991r. (tekst jedn. – Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz. 1229). 
o Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563). 
o Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994r., nr 89, poz. 414 z późn. zm. 

 
 
 
 
 
 
 
 


