
 
 

 1 

Przedsi�biorstwo In�ynieryjne KELVIN Sp. z o.o.

���������� ul. Pi�kna 13, 85-303 Bydgoszcz

Kategoria budymku IX

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz

REMONT

NAZWA ZADANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR, ZAMAWIAJ�CY, ADRES:

Instalacja SSP w obiektach UKW

RODZAJ ZAMIERZENIA:

Dom Studenta Nr 1 

11, 70, 71, 72, 73, 140/1

ul. Łu�ycka 24,  Bydgoszcz

��	
��

 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................... 2 
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000................................................. 8 

 
 

Rodzaj opracowania:   
 

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



 
 

 2 

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZ��� OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je stosowa� w 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w podpunkcie a. 
 
Zakres zadania obj�tego specyfikacj� 
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c)  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ	CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy , sporz�dzenie harmonogramów prac , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej , 
zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace porz�dkowe 
Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie ryczałtowej to wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. 
Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
 
 
d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka�e dziennik budowy  (jako dokument wewn�trzny) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do 
umowy,  a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane  za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w 
ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na 
niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
CZAS PRACY 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin 
pracy w poszczególne dni. 
  
 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawcza odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze
, takie jak ruroci�gi, kable itp.  Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie  i 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze
 w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników  oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca 
b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze
 podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
 
 OCHRONA �RODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
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W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca b�dzie 
podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych  ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze
  lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia , 
hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
 
 WARUNKI BEZPIECZE�STWA PRACY 
 
Bezpiecze
stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze
stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniaj�cych  odpowiednich wymaga
 sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia  zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t  i odpowiedni�  odzie�  dla ochrony 
�ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga
 okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione 
w cenie umownej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako
czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej  zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 
 
Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
  
 ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
Na czas budowy Zamawiaj�cy udost�pni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne. 
Rozliczenie za zu�yt� przez Wykonawc� energi� elektryczn� i wod� nast�pi ryczałtem przy zało�eniu : 
Normatywne zu�ycie wody na 1 pracownika – 60 dm3/dob�  
Normatywne zu�ycie energii elektrycznej na 1 pracownika – 0,2 kWh/dob� 
Ceny wody i energii elektrycznej b�d� to�same z cen� płacon� przez Zamawiaj�cego 
gestorom sieci. 
 
 WARUNKI DOTYCZ	CE ORGANIZACJI RUCHU 
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ładowno�ci pow. 3,5 t  winny by� z wyprzedzeniem tygodniowym  
zgłoszone do akceptacji przez Zamawiaj�cego. 
 
 OGRODZENIA 
Wszystkie ogrodzenia niezb�dne dla zapewnienia bezpiecze
stwa osób postronnych oraz składowanych materiałów wykonawca wykona i 
zdemontuje na własny koszt . 
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by� przedstawione do akceptacji Zamawiaj�cemu. 
 
 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne drogi transportu materiałów monta�owych i 
demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc�  i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
 
e) NAZWY I KODY 
 
 GRUP ROBÓT 
 KLAS ROBÓT 

KATEGORII ROBÓT 
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f) OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Definicje okre�le
 u�ytych w specyfikacji  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu 
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta 
informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i 
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.  
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
�ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie 
aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada
 laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe  okre�lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole
 od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó� 
miejscowych, wł�czaj�c  w to ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada
 terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� 
wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga
 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek zło�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba ,  �e postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowi� inaczej. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d zło�one w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z 
jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania  ró�nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� póniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze
 obci��enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie�o uko
czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci��e
 na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f) KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZ	CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
 
4) WYMAGANIA DOTYCZ	CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
 
5) WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Ustalenia dodatkowe maj�ce wpływ na kalkulacj� kosztorysow�: 
odległo�� odwiezienia gruzu 11 km, 
koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 
koszt u�ycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obci��a Zamawiaj�cego.  
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzi
cu 
budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy 
nale�e� b�dzie codzienne sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie prowadzenia robót 
remontowych; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania; za nie wywi�zanie si� z obowi�zku utrzymania czysto�ci 
Zamawiaj�cy b�dzie obci��ał Wykonawc� kar� umown�;  
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko
czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi . 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
d) PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ni�ej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacj�. 
Próby te powinny by� dokumentowane. 
Uzyskuje si� to przez: 
* Identyfikacj� elementów ka�dego systemu 
* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji. 
Umo�liwia to sprawdzenie, �e zainstalowano elementy zgodne z ofert�. Umo�liwia to tak�e wykrycie na wczesnym etapie, ka�dego 
niewła�ciwego elementu, jego braku lub nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dost�pnego czasu dla wykrywanie i 
wymian� co minimalizuje wpływ na program 
Ksi��ki kwalifikacyjne 
Ksi��ki kwalifikacyjne zawieraj� wymagania in�ynierskie, odbiorcze i dla prób niezb�dne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla 
obiektu. 
S� one wykonywane dla ka�dego systemu i grupy systemów. Na przykład ka�dy system klimatyzacji i wentylacji ma swoj� własn� ksi��k� 
kwalifikacyjn�, ale ksi��ka kwalifikacyjna grupy powinna by� wykonana w celu zapewnienia mo�liwo�ci jednoczesnego wykonania prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla ka�dego obiektu razem z wymaganiami bezpiecze
stwa i wymaganiami dotycz�cymi 
dokumentacji s� zebrane w Kartach Protokołów Systemu. Te zestawienia wymaga
 s� znane jako Protokóły dla okre�lonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawiera� miejsca na podpisy potwierdzaj�ce, �e wymagania protokołów s� spełnione. Karty protokołów maj� by� 
nast�pnie wł�czone do  Ksi��ki Kwalifikacyjnej Obiektu. 
Protokoły s� równie� dostarczane w celu spełnienia wymaga
 dla grup obiektów współpracuj�cych. Te Karty Protokołów Grup zawieraj� 
wymagania, �e indywidualne Protokoły Obiektu s� prawidłowe, �e próby s� wykonane, �e dost�pne s� cz��ci zamienne itd. Protokoły Grupy 
s� wł�czane do okre�lonej Ksi��ki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Ksi��ka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły s� podstaw� dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i u�ycie jest 
niezb�dne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu cz��ci obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki s� rejestrowane na 
kartach zawartych w ksi��ce kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt nale�y sprawdzi� w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia �e wszystkie elementy s� zainstalowane. Ka�de 
odst�pstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno by� zanotowane a odpowiednie 
odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, mo�na rozpocz�� prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zako
czeniem 
IQ mo�e by� powodem nieudanych prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, �e poszczególne elementy i systemu pracuj�c spełniaj� specyfikacje podane w projekcie i 
spisanie wyników tych ustale
. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów mo�e by� spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementów. Metoda 
sprawdzenia powinna by� okre�lona wst�pnie przed rozpocz�ciem prac. Testowanie zapewnia, �e wszystkie elementy obiektów pracuj� 
prawidłowo dzi�ki czemu obiekty b�d� pracowa� zgodnie ze specyfikacj�. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, �e s� do zaakceptowania, mo�na zacz�� nast�pn� faz�. 
Wyniki prób OQ nale�y zapisa� na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla ka�dego systemu nale�y przejrze� i wykona� raport. 
Po potwierdzeniu wyników, mo�na zacz�� nast�pn� faz� przyjmuj�c, �e wszystkie inne zwi�zane obiekty maj� taki sam status. Gdy wyniki 
nie s� do zaakceptowania nale�y wykona� poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna by� zako
czona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac 
Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, �e samodzielne i zło�one obiekty pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje si� te próby korzystaj�c z uzgodnionej metody testowania i zapisuj�c wyniki na standardowych kartach prób. 
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Próby s� równie� wykonywane s� w warunkach pracy kilku obiektów. S� to Protokoły Prób Grupowych wymagaj�ce współpracy ró�nych 
obiektów.  
Próba ta zapewnia, �e system b�dzie pracował spójnie i niezawodnie spełniaj�c wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Ksi��kach Kwalifikacyjnych mo�e teraz by� wykonana a wyniki nale�y spisa� na odpowiednich 
arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania nale�y przejrze� i sporz�dzi� raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów równie� nale�y sprawdzi� i zatwierdzi�. (Mo�e to by� formalna weryfikacja prób wykonanych podczas 
IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ nale�y teraz przejrze� i zestawi� Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport b�dzie zawierał wszystkie 
wyniki i zalecane prace. 
Oddanie uko�czonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmuj�cych Kwalifikacj� Obiektu w łatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez 
Zespół (odpowiedzialny za budow� obiektu) U�ytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialno�ci za obiekt do U�ytkownika. Wszystkie główne prace musz� by� zako
czone i 
dokumentacja ma by� dostarczona w celu wykazania, �e cały obiekt pracuje zgodnie z intencj� projektu zatwierdzonego podczas Formalnego 
Przegl�du Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna by� zebrana wł�cznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do 
Zamawiaj�cego 
Ka�dy element powinien by� umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Li�cie. Praca ta mo�e obejmowa� mały zakres i nie mo�e 
mie� wpływu na zatwierdzenie rozpocz�cia eksploatacji. Wi�kszo�� prac powinna by� zako
czona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem wytypowane do bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu). 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ	CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 



 
 

 7 

-terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale
, 
plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowi�zuj�ce normy i rozporz�dzenia 



 
 

 8 

 
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko
czeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
nale�y wykona� jako rozdzielnie wisz�ce na �cianie lub stoj�ce wraz odpowiedni� konstrukcj� mocowania, z odporn� na uderzenia pokryw� 
panoramiczn� i szybkozamykaj�cym zamkiem. 
Obudowy musz� ze wszystkich czterech stron posiada� płyty podstawowe z daj�cymi si� wyłama� wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów nale�y przewidzie� zastosowanie dławnicowych poł�cze
 �rubowych z materiału izolacyjnego, 
który jest odporny na uderzenia. 
Wielko�ci szaf rozdzielczych nale�y zwymiarowa� w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania 
mechanicznych wentylatorów szafkowych wewn�trz szafy nie powstawały temperatury przekraczaj�ce 35°.  
Mo�liwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoj� one w sprzeczno�ci ze stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nale�y je w pierwszej kolejno�ci podda� odpowiedniej obróbce wst�pnej za pomoc� farby 
rdzochronnej oraz polakierowa� za pomoc� lakieru kryj�cego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawc� odb�dzie si� w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze nale�y wyposa�y� w takie same klucze bezpiecze
stwa. 
Przed rozpocz�ciem produkcji nale�y dokona� uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestnicz�cymi w budowie, aby ustali� jednolity wyrób 
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, które przewodz� pr�d nale�y chroni� przed dotykiem stosuj�c w tym celu 
odpowiednie �rodki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych nale�y w szafie rozdzielczej na stałe umocowa�, na wewn�trznej stronie 
drzwi, odpowiedni� kiesze
 wykonan� z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy nale��ce do danego układu roboczego nale�y w taki sposób rozmie�ci� na płycie monta�owej, aby w wyrany sposób 
mo�na było rozpozna� zale�no�� funkcjonaln�.  
Je�eli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej uj�tych jest kilka instalacji, to wówczas ka�dej z nich nale�y przyporz�dkowa� jej własny  
bezpiecznik pr�dowy. Pojedyncze, niezale�ne od instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mog� by� od strony pr�du sterowniczego 
doł�czone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie b�dzie wymaga� własnego bezpiecznika pr�du sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nale�y wykona� jako wysokowydajne urz�dzenia, z ograniczeniem pr�dowym, z selektywnym 
zachowaniem w stosunku do wcze�niej wł�czonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki musz� by� przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ci�głej. 
Wszystkie urz�dzenia przeznaczone do wbudowania nale�y ł�czy� w ramach danej instalacji, ale nale�y je równie� umieszcza� w ramach 
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparatur� ł�czeniow� i aparatur� regulacyjn�. Du�y nacisk nale�y to poło�y� na łatw� i 
bezpieczn� obsług� oraz łatw� i szybk� wymian� i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które s� istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak przyciski, wył�czniki steruj�ce, lampy 
sygnałowe i instrumenty pomiarowe, nale�y zabudowa� w drzwiach frontowych i umie�ci� w rozs�dny sposób pod k�tem danej instalacji. 
Ka�de pole szafy rozdzielczej zawiera �wietlówk�, wł�czan� za pomoc� kontaktu drzwiowego, który jest gotowy do pracy równie� przy 
wył�czonym wł�czniku głównym. Ka�de pole zasilaj�ce wyposa�ane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które jest gotowe 
do pracy równie� przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, nale�y wykona� w blaszanej pokrywie za pomoc� 
kablowych metalowych poł�cze
 gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe poł�czenia gwintowe nale�y zamkn�� za pomoc� 
odpowiedniego kitu. 
Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków nale�y wykona� w górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w 
kanale kablowym ze zdejmowan� pokryw�, która powinna by� zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komor� krosowania nale�y na całej szeroko�ci szafy rozdzielczej wyposa�y� w połówkowe poł�czenia gwintowe odpowiednio do liczby 
obwodów pr�dowych wraz z ich rezerwami. 
 
2.2 Kable musz� by� zamocowane do szyny zbiorczej za pomoc� uchwytów. Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli - jak wy�ej. 
 
Stopie
 ochrony / �rodki ochronne 
Dany stopie
 ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zale�ny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpo�rednio od tego zale�y rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie 
przewodów doprowadzaj�cych itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgał�ne nale�y stosowa� rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no�nych w wykonaniu odpornym na pr�dy pełzaj�ce 
Ka�da strona zacisku mo�e by� zaj�ta tylko przez jedn� �ył�.  
W specjalny sposób nale�y oznaczy� zaciski, które s� pod napi�ciem nawet przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Dla przył�czy typu N nale�y stosowa� zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przył�czy typu PE (przewód ochronny) nale�y stosowa� zaciski przeznaczone dla przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE nale�y oznaczy� w wyrany sposób. 
Przewody o ró�nych napi�ciach nale�y wewn�trz szafy rozdzielczej zainstalowa� jako ró�nokolorowe i odpowiednio je oznaczy�. 
Mocowanie sprz�tu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� poł�cze
 �rubowych (gwint w płycie monta�owej) na 
płycie monta�owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprz�tu nale�y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta�owej jak i na urz�dzeniu. 
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Ko
ce przewodu nale�y za pomoc� odpowiednich �rodków (np. karbowane ko
cówki kablowe itd.) dopasowanych do przył�cza urz�dzenia 
oraz zacisku, zabezpieczy� przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem oporno�ci przej�ciowej. 
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale�y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze
stwa zabezpieczy� przed dost�pem osób 
nieupowa�nionych. Przył�cze elektryczne nale�y zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a� do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta�owej nale�y poprowadzi� w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by� wyposa�ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone z obudow� szafy za pomoc� gi�tkiego 
przewodu uziemiaj�cego (minimalny przekrój 10 mm2). 
Okablowanie nale�y wykona� link� miedzian�. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obci��eniem, przekaniki, 
transformatory, regulatory itd., nale�y zaopatrzy� w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nale�y umie�ci� na 
płycie monta�owej obok lub nad urz�dzeniami. 
Urz�dzenia wtykowe lub zespoły monta�owe nale�y opisa� dwukrotnie, po pierwsze na cokole na płycie monta�owej i po drugie na samym 
zespole wtykowym. 
Wszystkie urz�dzenia na tablicy czołowej nale�y oznaczy� grawerowanymi tabliczkami resopal, z których b�dzie mo�na odczyta� dokładn� 
funkcj�, jak� pełni urz�dzenie.  
Mocowanie sprz�tu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� poł�cze
 �rubowych (gwint w płycie monta�owej) na 
płycie monta�owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równowa�ny. 
Oznaczenie sprz�tu nale�y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta�owej jak i na urz�dzeniu. 
Okablowanie sprz�tu powinno zosta� wykonane za pomoc� przewodów w kanałach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze 
zdejmowan� osłon�, przy czym nale�y zapewni� 20%-ow� rezerw� miejsca w kanałach. Ko
ce przewodu nale�y za pomoc� odpowiednich 
�rodków (lutowanie, karbowane ko
cówki kablowe), zabezpieczy� przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem 
oporno�ci przej�ciowych w dopasowaniu do przył�cza urz�dzenia oraz zacisku. 
 
DANE TECHNICZNE URZ	DZE� SAP 
 
2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO�ARU - SAP 
2.1. Zakres ochrony 
Bior�c pod uwag� funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczególnych pomieszcze
 przyj�to, i 
po�ar w obiekcie mo�e by� zapocz�tkowany głównie przez: 
niewła�ciw� eksploatacj� urz�dze
 elektrycznych, 
nieprawidłowo�ci w zasilaj�cej obiekt sieci elektrycznej (np. niewła�ciwy dobór 
wył�czników nadpr�dowych), 
wadliw� instalacj� odgromow�, 
nieprzestrzeganie przepisów przeciwpo�arowych, 
porzucanie niedogaszonych niedopałków papierosów, 
�wiadome podpalenie obiektu. 
Projektowany system ma zabezpiecza� obiekt przed rozwini�ciem po�aru, tzn. wykry� i precyzyjnie 
przekaza� informacje o zaistniałym zagro�eniu po�arowym w jego pocz�tkowej fazie. 
Zadaniem systemu sygnalizacji po�aru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja zdarze
 
oraz sterowanie urz�dze
 i systemów budynku celem jak najszybszego podj�cia działa
 zmierzaj�cych do 
minimalizacji strat i podniesienia bezpiecze
stwa przebywaj�cych w nim osób. 
 Podstawowe elementy systemu 
Aby zrealizowa� wymienione funkcje w skład systemu SAP wchodz�: 
Centrala sygnalizacji po�aru, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. 
redundancj�), gwarantuj�cym niezawodn� prac� systemu i daj�cym wiele udogodnie
 podczas 
programowania i póniejszej obsługi systemu wykrywania po�aru. Wyposa�enie centrali stanowi� p�tle adresowalne z mo�liwo�ci� 
adresowania po 127 elementów liniowych w ka�dej p�tli , do o�miu p�tli, drukarka termiczna 
Sygnalizatory akustyczne s� przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania po�aru. 
S� zał�czane na polecenie wysłane przez central�, po spełnieniu zaprogramowanych 
kryteriów zadziałania np. po wykryciu po�aru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp. 
Sygnalizatory akustyczne  powinny by� wł�czane do instalacji SAP za po�rednictwem puszek poł�czeniowych o odporno�ci ogniowej  
Jako elementy dozorowe zastosowano: 
Automatyczne czujki dymu. 
Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych 
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzysz�cego powstawaniu wi�kszo�ci po�arów. Umo�liwiaj� one 
wykrycie po�aru w jego pocz�tkowym stadium, gdy materiał jeszcze si� tli, co nast�puje na ogół długo przed wybuchem otwartego 
płomienia i zauwa�alnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje si� znaczn� odporno�ci� na wiatr, na zmiany ci�nienia i kondensacj� 
pary wodnej. Maj� du�� czuło�� na dym widzialny Wszystkie czujki b�d� umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na rzutach 
poszczególnych kondygnacji. 
R�czne ostrzegacze po�arowe. 
Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie r�cznych ostrzegaczy po�arowych. 
Dodatkowo jeden taki ostrzegacz b�dzie si� znajdował w bezpo�rednim s�siedztwie centrali w 
pomieszczeniu portierni (recepcji). R�czne ostrzegacze po�aru powinny by� dobrze widoczne, łatwe do identyfikacji i tak rozmieszczone, 
aby mogły by� łatwo i szybko uruchomione przez ka�d� osob�, która zauwa�y po�ar. Nale�y je montowa� na �cianach, w miejscach łatwo 
dost�pnych i dobrze widocznych na wysoko�ci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie r�cznych ostrzegaczy po�arowych zaprojektowano takie, 
aby �adna osoba w obiekcie nie musiała przebywa� drogi dłu�szej ni� 30 m do najbli�szego ostrzegacza. 
. Organizacja alarmowania 
Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mo�liwo�� okre�lenia w �ci�le okre�lonym czasie czy zdarzenie: 
- stanowi powa�ne zagro�enie, wymagaj�ce interwencji stra�y, 
- mo�e by� zlikwidowane za pomoc� podr�cznych �rodków ga�niczych, 
- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. 
W projektowanym systemie zaprogramowa� nale�y dwa stopnie alarmowania: 
Alarm Io sygnalizowany jest poprzez central� po wykryciu przez czujk� zadymienia. 
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W tym czasie mog� zaistnie� trzy ró�ne zdarzenia: 
-obsługa w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu Io) nie potwierdzi wiadomo�ci o po�arze - centrala wchodzi w stan alarmu IIo, 
-obsługa w czasie T1 potwierdzi alarm Io, od tego momentu odliczany jest czas T2 (na weryfikacj� zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji 
przed upływem czasu T2 powoduje przej�cie centrali w alarm IIo, 
-obsługa w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno�� alarmu po�arowego i przed upływem tego czasu go 
skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w stan czuwania. 
Alarm IIo („PO�AR”) wyst�pi w przypadku zadziałania r�cznego ostrzegacza po�arowego 
(�wiadome działanie człowieka) b�d przy braku reakcji obsługi na pierwotny sygnał ostrzegawczy (alarm Io z czujnika automatycznego). 
UWAGA: 
Alarm IIo przy poł�czeniu systemu sygnalizacji po�aru z PSP jest automatycznie 
przekazywany do PSP bez czasu zwłoki. 
Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obsługi, przeprowadzone powinny zosta� próby maj�ce na celu okre�lenie minimalnego czasu T2 
/czas na sprawdzenie faktyczno�ci przyj�tego sygnału/ niezb�dnego do przej�cia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie 
zainstalowane b�d� ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu Io. 
Sygnały z ostrzegaczy r�cznych b�d� zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. 
natychmiastowy alarm IIo ). 
Personel powinien by� przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegółowy sposób realizacji powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcj� 
ratownicz� i ewakuacj� okre�li Dyrekcja obiektu, w oparciu o opracowan� instrukcj�. 
W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nast�pi uruchomienie sygnalizatorów, działaj�cych do momentu skasowania alarmu 
po�arowego. 
 
Ustalono nast�puj�ce czasy zadziałania systemu sygnalizacji po�aru: 
czas T1 - przyj�cia zgłoszenia przez obsług� - 30 s, 
czas T2 – weryfikacja miejsca zdarzenia i powrót do centrali - 4 min, po wyst�pieniu alarmu Io, 
czas uruchomienia urz�dzenia transmisyjnego bez zwłoki zaraz po wyst�pieniu alarmu IIo, 
czas uruchomienia sterowa
 urz�dzeniami ochrony po�arowej natychmiastowo po wyst�pieniu alarmu IIo. 
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza si� dobranie odpowiednich czasów T1 i T2 do 
specyfiki budynku. 
2.7. Zało�enia dotycz�ce sterowa� i monitorowania urz�dze�. 
Przyj�to nast�puj�ce zało�enia dotycz�ce sterowa
: 
Sygnał alarmu po�arowego Io - inicjowany jest zadziałaniem w obr�bie strefy dozorowej 
poprzez uruchomienie: 
-jednego automatycznego detektora po�arowego – czujki po�arowej. 
Sygnał alarmu po�arowego IIo - jest wywołany zadziałaniem w obr�bie danej strefy 
dozorowej w wyniku uruchomienia: 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T1– jako czasu na potwierdzenie alarmu przez obsług� z poziomu centrali systemu 
sygnalizacji po�arowej, 
-jednego detektora automatycznego i upływie czasu T2 – jako czas rozpoznania przez obsług� z poziomu centrali systemu sygnalizacji 
po�arowej, 
-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezpo�redniego zagro�enia na podstawie rozpoznania przez obsług� budynku r�cznego 
ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP, 
-jednego r�cznego ostrzegacza po�arowego – przycisku ROP. 
Sygnał alarmu Io powoduje: 
-uruchomienie akustycznego - sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu jej zainstalowania, 
Sygnał alarmu IIo powoduje: 
-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnału alarmowego z centrali po�arowej w miejscu jej zainstalowania oraz sygnalizatorów 
akustycznych, 
uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej; 
odblokowanie i otwarcie drzwi; 
Stany uszkodze
 systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane s� na centralce instalacji SAP. 
 
. Podział stref dozoru w systemie SAP. 
W celu realizacji funkcji sterowniczych dokonano podziału strefowego czujek 
automatycznych oraz r�cznych ostrzegaczy po�aru na grupy wynikaj�ce z podziału na poszczególne kondygnacje, klatk� schodow�. 
Lokalizacja centrali po�arowej 
Central� sygnalizacji po�aru nale�y zainstalowa� w pomieszczeniu portierni / recepcji /, w której 
Inwestor zapewni dozór przeszkolonego personelu. 
Central� zamontowa� na �cianie wewn�trz pomieszczenia tak, aby wy�wietlacz centrali był na 
wysoko�ci ok. 1,6 m. 
Centrala systemu SAP b�dzie odbiera� i przetwarza� informacje pochodz�ce od detektorów po�aru (czujek i ROP-ów) zainstalowanych w 
nadzorowanych pomieszczeniach. Central� SAP wyposa�y� w czytelny panel LCD zobrazowuj�cy stan wszystkich elementów systemu. 
Cały system zbudowa� nale�y w oparciu o adresowaln� central� po�arow� umo�liwiaj�c� podł�czenie p�tli dozorowych. Ka�d� czujk� w 
systemie nale�y opisa� w programie centrali tekstem o miejscu jej zainstalowania, dodatkowo wy�wietlana powinna by� informacja o p�tli, 
strefie, obszarze itp. Inwestor zapewni aktualizacj� numeracji pomieszcze
 dla osi�gni�cia maksymalnej identyfikacji zagro�onego miejsca 
zdarzenia. 
Zasilanie centrali powinno zosta� wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu, 
sprzed wył�cznika głównego przewodem o klasie odporno�ci ogniowej PH90. 
W pomieszczeniu monta�u centrali nale�y umie�ci� nast�puj�ce elementy: 
- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego, 
- instrukcj� centrali ppo�., 
- ksi��k� lub protokoły przegl�dów systemu, do których nale�y wpisywa� wszelkie zdarzenia z 
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przegl�dy, zmiany itp.) U�ytkownik porozumie si� z PSP o sposobie post�powania na wypadek 
po�aru. W nawi�zaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. „O ochronie przeciwpo�arowej”, przyszły U�ytkownik powinien zawrze� 
Umow� Konserwacyjno-Serwisow� z wyspecjalizowan� firm� instalacyjn�. 
Wymagane jest: 
- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia całodobowego, 
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- przegl�d konserwacyjny systemu polegaj�cy na sprawdzeniu działania wszystkich elementów oraz stanu instalacji przynajmniej raz na 
kwartał. 
Okablowanie systemu – wytyczne monta�owe 
Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzi�: 
-w pionie - w przebiciach wykonanych pomi�dzy kondygnacjami (w przewiertach o wielko�ci dobranej do ilo�ci przewodów), o na 
poszczególnych kondygnacjach – pod tynkiem 
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) wykona�: 
Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych niepoł�czony jest z �adn� konstrukcj�, 
lecz wył�cznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanym punkcie monta�owym elementów p�tlowych. 
Linie zasilaj�ce i steruj�ce do urz�dze
 sterowanych napi�ciowo, przewodem PH90  
Linie sygnałowe sygnalizatorów akustycznych przewodem niepalnym PH90  
Przy przej�ciach przez �ciany wydziele
 po�arowych przej�cia wypełni� specjalizowanymi masami stanowi�cymi odpowiednie przegrody 
po�arowe. Przej�cia oznaczy� stosownymi tabliczkami. 
Przy wyznaczaniu ci�gów instalacyjnych d��y� do jak najmniejszej liczby skrzy�owa
 z innymi 
instalacjami. 
Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacj� elektryczn� przewody instalacji sygnalizacji 
po�aru prowadzi� w przepisowej odległo�ci min. 10 cm 
Przewody mi�dzy elementami systemu nie powinny by� przedłu�ane – powinny to by� przewody 
jednoodcinkowe. 
Ewentualne poł�czenia wykonywa� przy wykorzystaniu atestowanych puszek poł�czeniowych  
 
Pomiary 
Przed oddaniem instalacji SAP do u�ytku wykona�: 
- pomiary ko
cowe pr�dem stałym 
- pomiar rezystancji p�tli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP. 
Protokoły stanowi� powinny zał�cznik do dokumentacji powykonawczej. 
 
Konserwacja 
• Wykonawstwo i konserwacj� zaprojektowanego systemu nale�y zleci� wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednio 
przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacj� producenta systemu. 
• Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nale�y zleci� stał� konserwacj� zapewniaj�c� prawidłowo��  funkcjonowania przyj�tego 
systemu. Konserwacja oraz �wiadectwo sprawno�ci systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora mog� by� podstaw� do uzyskania 
zni�ki w ubezpieczeniu obiektu. 
• Osoby, którym powierzono stał� obsług� centralki powinny zosta� przeszkolone w zakresie niezb�dnych czynno�ci, które nale�y wykona� 
w przypadku pojawienia si� jakiegokolwiek alarmu. 
• Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-monta�owych) systemu SAP nale�y zapewni� wła�ciwy nadzór inwestorski. 
• Odbiór instalacji powinien odbywa� si� po wykonaniu całego systemu SAP zgodnie z opracowan� dokumentacj� techniczn� i 
ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji powykonawczej. 
• Odbiór instalacji powinien by� poł�czony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra� udział konserwator 
systemu, który sprawowa� b�dzie nadzór nad eksploatacj� instalacji. 
• Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne sprawdzenie działania personelu obsługi. Dlatego 
te� przeszkolenia obsługi nale�y dokona� przed dniem odbioru instalacji SAP. 
• Z firm� prowadz�c� stał� konserwacj� systemu SAP nale�y zawrze� umow� okre�laj�c� zasady konserwacji, a w tym czas usuwania 
usterek i czasokres konserwowania systemu. 
• Niezale�nie od nadzoru serwisowego nale�y wyznaczy� pracownika działu technicznego do bie��cego kontrolowania sprawno�ci systemu 
SAP oraz nadzorowania z ramienia U�ytkownika konserwacji dokonywanej przez firm� serwisow�. 
Uwagi ko�cowe 
Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgl�dniaj� oczekiwany przez Inwestora standard dla 
materiałów, urz�dze
 i instalacji. Rysunki i cz��� opisowa s� w dokumentacji wzajemnie uzupełniaj�cymi si�. Wszystkie elementy uj�te w 
cz��ci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieuj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby były uj�te w 
obu. W przypadku w�tpliwo�ci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zło�eniem oferty powinien je wyja�ni� z 
Inwestorem, który jako jedyny jest upowa�niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotycz�ce ww. instalacji oparte na podstawowych obliczeniach, koordynacji 
mi�dzybran�owej i wytycznych Inwestora. Prace obejmuj� wszystkie czynno�ci monta�owe i uruchomieniowe oraz narz�dzia, rusztowania 
itp., jakie s� niezb�dne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja elementów 
mo�e by� przedmiotem zmian zarówno przed jak i w trakcie wykonywania instalacji. Zmiany musz� by� jednak zatwierdzone przez 
Projektanta. 
Dopuszcza si� wykorzystanie innych rozwi�za
 i u�ycia innego sprz�tu. Jednak e sprz�t ten nie 
mo�e posiada� gorszych parametrów od urz�dze
 przedstawionych w tym opracowaniu. W razie zastosowania innych rozwi�za
 ni 
przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca systemu musi sporz�dzi� projekt zamienny i przedstawi� go do akceptacji projektanta i 
Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zrealizowania wszystkich brakuj�cych i pomini�tych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz 
z dostarczeniem koniecznych materiałów i urz�dze
 dla 
kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalno�ci. 
Wykonawca jest równie zobowi�zany do koordynacji i wykonania poł�cze
 instalacji sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) i sterowania 
oddymianiem w punktach wykonywanych przez wykonawców innych bran�. Wykonawca jest zobowi�zany do zapoznania si� z kompletn� 
specyfikacj� projektow� obiektu i dokonaniem koordynacji monta�owych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 
elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta�owe wynikaj�ce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi bran�ami Wykonawca ma 
zrealizowa� na własny koszt. 
Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Pa
stwowa Stra�y Po�arnej lub innych słu�b monitorowania. 
Po wykonaniu prac monta�owych wykonawca opracuje dokumentacj� powykonawcz� oraz opracuje instrukcje obsługi oraz przeszkoli 
wyznaczone przez u�ytkownika osoby. 
 
5 SZCZEGÓŁY DOTYCZ�CE INSTALACJI 
 
1 Optyczne czujki dymu 
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Czujka dymu powinna wykrywa� po�ary testowe na test TF1, TF2,TF3,TF4,  
Czujka, musi posiada� mo�liwo�ci autokompensacji, utrzyma� stał� czuło�� przy post�puj�cym zabrudzeniu komory optycznej, a tak�e przy 
zmianach ci�nienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji, wysyła do 
współpracuj�cej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie trac�c jednocze�nie zdolno�ci do wykrywania po�aru.  
Czujki mog� pracowa� (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, 
komunikuj�c si� pomi�dzy sob�, mog� te� przekazywa� aktualnie mierzon� warto�� analogow� czynnika po�arowego. Czujki wysyłaj� w 
lini� dozorow�, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, 
stany zwi�zane z uszkodzeniem układów wewn�trznych czujki, zadziałanie izolatora zwar�. Stan alarmowania czujka sygnalizuje 
czerwonym rozbłyskami dwukolorowej diody �wiec�cej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwar� - �ółtymi 
rozbłyskami tej diody. Czujki powinny mie� regulowan� z poziomu centrali czuło�� według trzech progów: normalna, podwy�szona lub 
obni�ona. Taka mo�liwo�� pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolno�ci odkrywczych czujek do konkretnych zastosowa
 i 
wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki powinien odbywa� si� automatycznie z centrali Czujki powinny by� wyposa�one w 
wewn�trzne izolatory zwar�. 
- napi�cie robocze: 12 - 28 VDC, 
- maksymalny pr�d dozorowania: 60 µA, 
- pr�d alarmowania: 20 mA, 
- zakres temperatur pracy: - 25 °C ... + 55 °C, 
 
2 Sposób prowadzenia p�tli dozorowych 
P�tle dozorowe nale�y prowadzi� w bruzdach pod tynkiem. Tynk nale�y odtworzy� do klasy tynku istniej�cego. 
 
3 Zasilanie centrali sygnalizacji po�aru 
Zasilanie centrali sygnalizacji po�aru nale�y wykona� lini� podtynkow� , przewodem o odporno�ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 
3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwód zasilaj�cy nale�y wyprowadzi� z przed ppo� wył�cznika pr�du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało 
zasilania centralki ppo�. 
 
4 Zasilanie awaryjne centrali 
Przyjmuje si� 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki.  
Obliczenia doboru akumulatorów: 
 
Zało�ony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz. 
 
Zało�ony czas podtrzymania stanu alarmu – 0,5 godz. 
 
5 Piony p�tli dozorowych 
Piony p�tli dozorowych powinny by� prowadzone oddzielnymi trasami. 
 
 
 
Informacja na temat odbioru systemów ppo�. 
 
Odbioru zaleca si� dokona� według PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji po�arowej, 
Cz��� 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacji. 
Odbiór robót 
Odbiór techniczny cz��ciowy 
Przy odbiorze nale�y sprawdzi� zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow�. Odbiór techniczny 
cz��ciowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegaj�cych zakryciu, a w szczególno�ci 
instalacji uziemienia i poł�cze
 wyrównawczych. Do odbioru nale�y przedło�y� nast�puj�ce 
dokumenty : 
�  dokumentacj� projektow� z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 
�  dokumenty dotycz�ce jako�ci zastosowanych materiałów. 
Odbiór techniczny ko
cowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zako
czeniu budowy, 
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nale�y przedło�y� nast�puj�ce dokumenty : 
• wszystkie dokumenty odno�nie odbiorów cz��ciowych, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 
• dokumentacj� powykonawcz�, 
• certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urz�dze
 oraz przewodów, 
• protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urz�dze
 (centrala, 
zasilacze, itp. ...), 
• protokół rezystancji p�tli dozorowej (z uwzgl�dnieniem wymaga
 technicznych 
producenta systemu) 
• protokół sprawdzenia sprawno�ci 100% elementów dozorowych, wykonawczych i 
kontrolnych: czujki, przyciski, moduły, 
• protokoły współpracy ISP z innymi urz�dzeniami i systemami w budynku, podpisane 
dwustronnie przez wykonawców obu instalacji, 
• zestawienie (listing) adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych ISP wraz 
z nadanymi im opisami elementów, 
• zestawienie (listing) numerów logicznych wszystkich sterowa
 wykonywanych przez ISP 
wraz z nadanymi im opisami, 
• protokół szkolenia osób z umiej�tno�ci obsługi instalacji, 
• instrukcj� u�ytkownika w j�zyku polskim. 
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Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgl�dniaj� oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urz�dze
 i instalacji. Rysunki 
i cz��� opisowa s� w dokumentacji wzajemnie uzupełniaj�cymi si�. Wszystkie elementy uj�te w cz��ci opisowej, a nie pokazane na 
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieuj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby były uj�te w obu. W przypadku w�tpliwo�ci, co 
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zło�eniem oferty powinien je wyja�ni� z Inwestorem, który jako jedyny jest 
upowa�niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotycz�ce ww. instalacji oparte na podstawowych obliczeniach, koordynacji 
mi�dzybran�owej i wytycznych Inwestora. Prace obejmuj� wszystkie czynno�ci monta�owe i uruchomieniowe oraz narz�dzia, rusztowania 
itp., jakie s� niezb�dne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja elementów 
mo�e by� przedmiotem zmian zarówno przed jak i w trakcie wykonywania instalacji. Zmiany musz� by� jednak zatwierdzone przez 
Projektanta. 
Dopuszcza si� wykorzystanie innych rozwi�za
 i u�ycia innego sprz�tu. Jednak e sprz�t ten nie mo�e posiada� gorszych parametrów od 
urz�dze
 przedstawionych w tym opracowaniu. W razie zastosowania innych rozwi�za
 ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca 
systemu musi sporz�dzi� projekt zamienny i przedstawi� go do akceptacji projektanta i Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zrealizowania wszystkich brakuj�cych i pomini�tych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz 
z dostarczeniem koniecznych materiałów i urz�dze
 dla kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalno�ci. 
Wykonawca jest równie zobowi�zany do koordynacji i wykonania poł�cze
 instalacji sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) i sterowania 
oddymianiem w punktach wykonywanych przez wykonawców innych bran�. Wykonawca jest zobowi�zany do zapoznania si� z kompletn� 
specyfikacj� projektow� obiektu i dokonaniem koordynacji monta�owych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 
elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta�owe wynikaj�ce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi bran�ami Wykonawca ma 
zrealizowa� na własny koszt. 
Po wykonaniu prac monta�owych wykonawca opracuje dokumentacj� powykonawcz� oraz opracuje instrukcje obsługi oraz przeszkoli 
wyznaczone przez u�ytkownika osoby. 
 
Informacja na temat konserwacji systemów ppo�. 
• Wykonawstwo i konserwacj� zaprojektowanego systemu nale�y zleci� wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednio 
przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacj� producenta systemu. 
• Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nale�y zleci� stał� konserwacj� zapewniaj�c� prawidłowo�� 
funkcjonowania przyj�tego systemu. Konserwacja oraz �wiadectwo sprawno�ci systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora mog� 
by� podstaw� do uzyskania zni�ki w ubezpieczeniu obiektu. 
• Osoby, którym powierzono stał� obsług� centralki powinny zosta� przeszkolone w zakresie niezb�dnych czynno�ci, które nale�y wykona� 
w przypadku pojawienia si� jakiegokolwiek alarmu. 
• Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-monta�owych) systemu SAP nale�y zapewni� wła�ciwy nadzór inwestorski. 
• Odbiór instalacji powinien odbywa� si� po wykonaniu całego systemu SAP zgodnie z opracowan� dokumentacj� techniczn� i 
ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji powykonawczej. 
• Odbiór instalacji powinien by� poł�czony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra� udział konserwator 
systemu, który sprawowa� b�dzie nadzór nad eksploatacj� instalacji. 
• Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne sprawdzenie działania personelu obsługi. Dlatego 
te� przeszkolenia obsługi nale�y dokona� przed dniem odbioru instalacji 
SAP. 
• Z firm� prowadz�c� stał� konserwacj� systemu SAP nale�y zawrze� umow� okre�laj�c� zasady konserwacji, a w tym czas usuwania 
usterek i czasokres konserwowania systemu. 
• Niezale�nie od nadzoru serwisowego nale�y wyznaczy� pracownika działu technicznego do bie��cego kontrolowania sprawno�ci systemu 
SAP oraz nadzorowania z ramienia U�ytkownika konserwacji dokonywanej przez firm� serwisow�. 
 
Proponowane czasookresy przegl�dów i obsługi technicznej instalacji sygnalizacji po�arowej 
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta): 
· codzienny – przez u�ytkownika, 
· miesi�czny - przez u�ytkownika lub firm� serwisow�, 
· kwartalny - przez firm� serwisow�, 
· roczny - przez firm� serwisow�. 
 
 
Informacja na temat sygnalizacji alarmowej 
 
Sygnalizacja alarmowa powinna zapewni� poziom dwi�ku 100 dB 
 
Rodzaj zastosowanych sygnalizatorów 
Projektuje si� konwencjonalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do akustycznego sygnalizowania po�aru w sposób tonowy z 
mo�liwo�ci� synchronizacji emitowanych sygnałów akustycznych w ramach grupy sygnalizatorów pracuj�cych w jednej przestrzeni 
akustycznej. 
 
Zasilanie linii sygnalizacyjnej sygnalizatorów 
Projektuje si� zasilenie linii sygnalizacyjnej do sygnalizatorów akustycznych bezpo�rednio z centralki. Podł�czenie sygnalizatorów nale�y 
wykona� poprzez puszki z wkładk� ceramiczn�  
 
Przekroje przewodów zasilaj�cych 
Centralki sygnalizacji po�aru oraz oddymiania nale�y wykona� lini� podtynkow� , przewodem o odporno�ci ogniowej 90 min NHXH 
EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwód zasilaj�cy nale�y wyprowadzi� z przed ppo� wył�cznika pr�du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało 
zasilania centralki ppo�. 
 
 
 



 
 

 14 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania  ró�nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� póniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze
 obci��enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie�o uko
czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci��e
 na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ	CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ	CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale�y wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra�aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro�no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze
stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale�y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni�ej wymienione zalecenia: 
nale�y usun�� wszystkie elementy zagra�aj�ce bezpiecze
stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale�y usun�� transportem r�cznym. W �adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale�y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo�liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale�y 
je odtransportowa� na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
 
5.2 Rozmieszczenie cz��ci instalacji nale�y dobra� w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dost�p do obsługiwanych cz��ci instalacji, 
łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra czytelno�� wszystkich instrumentów pomiarowych, za� w dalszej kolejno�ci, aby dost�pna była 
wystarczaj�ca ilo�� miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demonta�u tych cz��ci. 
Minimalne wielko�ci i poło�enia otworów wej�ciowych wymaganych dla potrzeb wymiany cz��ci instalacji, które wst�pnie zostały ju� 
podane na miejscu budowy, musz� zosta� ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorc� i w razie konieczno�ci podane na nowo. 
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Je�eli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s� wystarczaj�ce dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji 
technicznych, to wówczas nale�y w odpowiednim czasie powiadomi� o tym Zleceniodawc� wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagro�onych cz��ci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zako
czeniu monta�u 
zabezpieczy� je płaszczem osłonowym, który powinien zosta� zdj�ty i usuni�ty przez Zleceniobiorc� z miejsca budowy dopiero 
bezpo�rednio przed uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte cz��ci instalacji nale�y zamyka� przy ka�dej przerwie w monta�u przy zastosowaniu odpowiednich �rodków. Nale�y podj�� 
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nale�y 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi� zniszczone lub zabrudzone powłoki malarskie, niezale�nie od tego, kto 
spowodował powstanie tych wad. 
Nale�y podj�� odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji 
nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
 
Nale�y odnowi� uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz czyszczenia powinna zosta� wykonana generalna 
pierwsza konserwacja wszystkich cz��ci mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. nale�y zapewni�, �e przy uwzgl�dnieniu elementów zabudowy rozładowywanych od dołu 
oraz podwiesze
 zostanie utrzymana minimalna wysoko�� przej�cia wynosz�ca 2,10 metra. 
 
5.3  Rury, kanały, półki kablowe, które zostan� zamkni�te, nale�y utrzyma� jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli 
technicznych i dopuszcze
 do przeprowadzenia nast�puj�cych po tym prac w zakresie innych bran�y wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi� lub zleci� przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowi�zuj�cymi 
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporz�dzi� protokoły w których b�d� zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli nale�y wł�czy� równie� Zleceniodawc� lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposa�enie i instalacja 
Jako �rodek ochronny nale�y przewidzie� zastosowanie sieci TN-C-S. 
Je�eli nie jest wymagane �adne inne rozwi�zanie, to wówczas instalacja wykonywana jest poczynaj�c od 10 kabli i przewodów równoległe 
prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w korytkach do układania kabli. Półki i korytka nale�y umocowa� odpowiednio do obci��enia. 
Przy instalacja natynkowej wi�cej ni� dwóch przewodów nale�y zasadniczo zwróci� uwag� na to, aby opaski rejestrowe były zało�one w 
równych odst�pach i w szeregu jedna nad drug� lub jedna obok drugiej (odst�p około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody  
nale�y prawidłowo uło�y� z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
 
Ko
cówki kablowe powinny by� prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi ko
cówkami kablowymi i podł�czone. Poni�ej wi�zki 
kablowej wzgl�dnie powy�ej ostatniej opaski  nale�y umie�ci� tabliczk� z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
pocz�tkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów nale�y zastosowa� dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu nale�y pomi�dzy przewodami obwodów pr�du telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi 
utrzyma� odst�p o prze�wicie 10 cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych nale�y przewidzie� mostki. 
W ka�dym przypadku, przy uwzgl�dnieniu wszelkich okoliczno�ci, nale�y wybiera� takie drogi układania przewodów, które b�d� 
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Je�eli przewody zostan� uło�one obej�ciowo bez �adnej nagl�cej konieczno�ci, to zwi�kszone długo�ci kabli nie zostan� uwzgl�dnione przy 
obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie s� one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, nale�y zainstalowa� za pomoc� opasek lub 
uchwytów dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odst�p pomi�dzy opaskami nie powinien przekracza� 25 cm. 
Instalacj� kabli i przewodów w stropach podwieszanych nale�y uło�y� w sposób uporz�dkowany i rozs�dny oraz w prawidłowy sposób 
poł�czy� je w wi�zki. Przy układaniu na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody musz� by� uporz�dkowane.  
W miejscach szczególnie zagro�onych oraz przy przepustach w �cianach przewody nale�y układa� w rurach ochronnych, dotyczy to przede 
wszystkim przepustów przez elementy metalowe. 
Przy tworzeniu wi�zek instalacji z kabli i przewodów nale�y koniecznie stosowa� si� do przepisu o dopuszczalnym obci��eniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musz� zosta� zamkni�te odpowiednio do klasy odporno�ci ogniowej. 
Przy odbiorze nale�y przedło�y� atest. 
Wysoko�� gniazd przył�czowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przył�czeniowych 0,40 m, a 
dla wł�czników 1,4 m ponad   poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowa
 nale�y stosowa� mosi��ne kołki rozporowe lub kołki samowkr�tne. Mocowanie cz��ci  instalacji na elementach 
konstrukcji w stanie surowym (stropy �elbetowe, podłogi, �ciany) mo�e odbywa� si� wył�cznie przy zastosowaniu atestowanych kołków. 
Po�wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnosz�ce si� do przewidzianych do monta�u kołpaków kołków powinny bez wezwania 
zosta� przedło�one miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Je�eli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na no�nych elementach 
statycznych nie wolno wykonywa� �adnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje si� zastosowanie zacisków do 
zawieszania. 
Przewody, które musz� by� uło�one w �ciankach działowych, gipsowych lub na metalowych słupkach �cian szklanych itd., nale�y układa� w 
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu. 
W działaniach ochronnych nale�y uwzgl�dni� wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste uło�one jako zamkni�te, nale�y niezale�nie od rodzaju zastosowania opatrzy� nierdzewnym drutem ci�głowym o 
�rednicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed monta�em urz�dze
, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wł�czników, ł�czników samopowrotnych itd., nale�y w porozumieniu 
z kierownictwem projektu ustali� kierunek otwierania si� drzwi.  
Przewody i rury puste nie mog� by� zasadniczo mocowane do zaczepów stropów podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
nale�y wykona� jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach kraw�dziowanych, ze zdejmowan� płyt� monta�ow�, 
kablow� szyn� ochronn�, za� od strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewn�trzne zawiasy; k�t rozwarcia drzwi powinien 



 
 

 16 

wynosi� co najmniej 135°. Zamykanie za pomoc� uchwytu dwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpiecze
stwa zgodnie z 
wykonaniem, które jest jeszcze do ustalenia. 
Główne przewody pr�dowe o wi�kszym przekroju ni� 2,5 mm2 nie mog� by� instalowane w tym samym kanale kablowym razem z 
przewodami steruj�cymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów steruj�cych powinien 
wynosi� 1,5 mm2.  
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale�y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze
stwa zabezpieczy� przed dost�pem osób 
nieupowa�nionych. Przył�cze elektryczne nale�y zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a� do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta�owej nale�y poprowadzi� w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by� wyposa�ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone za pomoc� gi�tkiego przewodu 
uziemiaj�cego z obudow� szafy (minimalny przekrój 10 mm2). 
 
5.4 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . Zbudowane s� wg nast�puj�cego porz�dku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z okre�leniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i poło�enie elementów obsługi 
kolejno�� obsługi w zale�no�ci od trybu pracy 
urz�dzenia bezpiecze
stwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia zwi�zane z obsług� nale�y wyszczególni� dla ka�dej instalacji w prawidłowej kolejno�ci i, wraz z przynale�nymi do 
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgl�dni� na li�cie kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
obja�nienia sygnałów zakłóce
 
tabela wyszukiwania bł�dów 
specjalistyczne narz�dzia  
prace zwi�zane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie cz��ci zamiennych 
urz�dzenia rezerwowe 
Wszelkie cz��ci instalacji, które podlegaj� zu�yciu lub p�kni�ciom nale�y wyszczególni� w formie tabeli. Do cz��ci zamiennych zaliczaj� 
si� nie tylko kompletne jednostki, lecz równie� pojedyncze cz��ci, które podawane s� przez producenta wg celowo�ci. 
Lista cz��ci zmiennych powinna dla ka�dej cz��ci podawa�: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłaj�cy i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajno�� i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
�wiadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwacj� 
Wszystkie instalacje wymagaj�ce konserwacji nale�y w okresie obowi�zywania gwarancji konserwowa� i czy�ci� w odst�pach 
trzymiesi�cznych oraz udokumentowa� w ksi��ce serwisowej wraz z podaniem miesi�ca, dnia i godziny. 
�wiadczenia te nie podlegaj� osobnemu wynagrodzeniu i nale�y je uwzgl�dni� w kalkulacji. 
Do instalacji podlegaj�cych obowi�zkowi konserwacji zaliczaj� si�: 
zast�pcza instalacja sieciowa 
o�wietlenie bezpiecze
stwa 
inne urz�dzenia z zakresu techniki bezpiecze
stwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, nale�y do niniejszej oferty doł�czy� wypełnione 
oferty konserwacyjne z podaniem cyklów czasowych i dokładnym opisem �wiadcze
. 
 
5.5 Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosowa� sterowniki i oprogramowanie zgodne z norm� IEC 61131-3  posiadaj�ce funkcje komunikacyjne 
zgodne z norm� IEC 61131-5 
Przemienniki cz�stotliwo�ci dla potrzeb regulacji pr�dko�ci obrotowej winny posiada� zakres regulacji od 100 do 20 % napi�cia i stały 
stosunek napi�cia do cz�stotliwo�ci. 
Wykonawca automatyki zobowi�zany jest dostarczy� nieodpłatnie program narz�dziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacj� struktury i 
parametryzacji 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale�y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko
czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 



 
 

 17 

b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem wytypowane do bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ	CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale
, 
plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z póniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z póniejszymi zmianami. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1 USTAWY 
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z póniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U 

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904 
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z póniejszymi zmianami 
10.2 ROZPORZ	DZENIA 
10.2.1 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
108/2002, poz. 953). 

10.2.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmian� Dz. 
U. nr 109/2004, poz. 1156. 

 
 


