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1 Specyfikacja techniczna 

Wstęp 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego, sieci wideo domofonowej, kontroli dostępu, 
systemu przywoławczego i systemu sygnalizacji pożaru w zakresie zabudowy Pawilonu Szpitalnego dla 
potrzeb bloku operacyjnego i OIOM-u,  na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadłowicza 3 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 
skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 
 
Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych : 
 

• Instalacji okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej 
• Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SAP) 
• Instalacji systemu nadzoru wizyjnego (CCTV) 
• Instalacja systemu kontroli dostępu (KD) 
• Instalacja systemu przywoławczego (SP) 

 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z 
opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniach branżowych. 
 
Podstawa opracowania 

• Umowa o prace projektowe  
• Projekt budowlano wykonawczy, 

 
Uściślenie rozwiązań instalacyjnych, zawarte w opracowaniach branżowych. 
 
Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 
informacyjnych producentów i certyfikatach. 
 
Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano-
montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 

Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego . 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST,SST 
Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni (braków) w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.SST. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST ,SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy zdemontowane i zamontowane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym 
porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji już istniejących takich jak: instalacje wod-kan, elektryczna itp. 
oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, będących wykonawcami tych instalacji, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowanych wykonawców oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 
widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

Materiały 
 
Wymagania dla materiałów 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym 
instalacji których dotyczy niniejsza specyfikacja. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić 
pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi producenta.  
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały 
przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub 
wykonawcy robót. 
 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta 
w w/w zakresie. Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera nadzorującego prace budowlane. Miejsca czasowego składowania 
materiałów uzgodnione z Inżynierem budowy organizuje Wykonawca. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 

Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Warunki przyst ąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia placu budowy Wykonawca powinien dokonać: 
sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 
oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:  
 
• dróg dojazdu na teren budowy, 
• miejsc składowania materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, 
woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót 
 
 
 
 

Kontrola jako ści robót 
 
Zasady kontroli jako ści robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów, wykonanych instalacji, oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi nadzorującemu prace budowlane kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. 
 
Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno ści 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera nadzorującego prace budowlane. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
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• korespondencję na budowie. 
 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego  
 

Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich 
robót zgodnie z dokumentacją. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących inwestycję. 
 
 
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
Materiały instalacyjne takie jak: puszki, uchwyty, elementy pasywne, urządzenia instalowane w 
poszczególnych sieciach itp. liczone będą w sztukach. 
 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
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Odbiór robót 
 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników pomiarów (w przypadku konieczności ich wykonania) i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
Odbiór ko ńcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
 
Dokumenty odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry rzeczowe i 
cenowe zawarte w umowie. 
 
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach. 
 

Przepisy zwi ązane 
 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U 
nr 80 z 10 mają 2004r. poz.718). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 
 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - Ministerstwo Gospodarki 
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1989 - tom I-IV. 
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2 Szczegółowe specyfikacje techniczne 

Okablowanie strukturalne  45314310-7 

WSTĘP 
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego w obiekcie. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót obj ętych SST 
Okablowanie strukturalne którego dotyczy specyfikacja obejmuje infrastrukturę i okablowanie sieciowe 
(LAN). Zakres robót obejmuje: 
 
- Instalację okablowania strukturalnego w obiekcie 
- Instalację gniazd przyłączeniowych 
- Zabudowę Punktu Dystrybucyjnego ujętego w projekcie instalacji Pawilonu 
- Wykonanie połączeń szkieletowych z Punktami dystrybucyjnymi Szpitala 
 
Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., a w przypadku ich braku z 
normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy 
każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.  
 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub 
podwyższenia wcześniej przewidywanych. 
 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich zakupu i składowania podano w „Wymagania ogólne"  
 
Instalacji  Okablowania strukturalnego sieci LAN: 

• Światłowód SM 9125 – 24 włóknowy 
• Światłowód SM 9125 – 12 włóknowy 
• Światłowód SM 9125 – 6 włóknowy 
• Panel rozdzielczy z płyta czołową ze złączami LC duplex  
• Kabel F/FTP kat.6A, 4 pary 24 AWG, LS0H 
• Kabel krosowy F/FTP, Cat 6A 
• Panel rozdzielczy kat.6A  24*RJ45 STP 568A/B 
• Panel porządkujący  
• Gniazdo ekranowane  RJ45, STP kat.6A 
• Suport - uchwyt 2-modułowy 
• Puszka 2-modułowa podtynkowa głęboka Φ 60 
• Ikony do opisu gniazd oraz paneli 
• Rury osłonowe  
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Instalacji na potrzeby sieci telefonicznej: 
 

• Kabel wieloparowy U/UTP 50x2x0,5 (J-2YH) 
• Łączówki LSA 10 parowe 
• Kabel kat 5e U/UTP, wersja LSOH 
• Moduł keystone UTP, kat.3, 6P4C, beznarzędziowy 

 

SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w „Wymagania ogólne" 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących realizacji zadań 
wymienionych w punkcie 1.3 powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz 
wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  
 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na 
budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 

TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania robót związanych z budową 
okablowania strukturalnego. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów i 
urządzeń wykorzystywanych do instalacji poszczególnych systemów należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów systemu bezpośrednio przed montażem, w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 
 

WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne"  
 
Wymagania ogólne dotycz ące instalatorów sieci okablowania strukturalnego 
Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez instalatora posiadającego ważne 
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego do wykonania w obiekcie. 
Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia 
zainstalowanego systemu 25-letnią gwarancją systemową przez producenta okablowania. 
 
Wykonawca okablowania strukturalnego musi wyznaczyć kierownika robót, posiadającego uprawnienia 
certyfikacji, oraz uprawnienia  budowlane instalacyjne, wykrywania i usuwania usterek zainstalowanego 
okablowania, do nadzoru nad realizacją prac. 
 
 
Wymagania ogólne dotycz ące systemu okablowania strukturalnego  
System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji 
zaprojektowanych dla okablowania klasy EA według PN-EN 50173:2007 . Dla zapewnienia elastyczności, 
system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. 
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Wszystkie komponenty systemu powinny spełniać wymagania co najmniej kategorii 6A w celu uzyskania 
odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych. Wszystkie elementy toru 
transmisyjnego (miedzianego i światłowodowego) powinny pochodzić od jednego producenta, który udzieli 
minimum 25-letnią gwarancję systemową. Wymóg pochodzenia poszczególnych komponentów obowiązuje, 
co najmniej w takim zakresie elementów, jaki wyznaczył producent instalowanego okablowania, jako 
warunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwarancji systemowe. 
 
Gniazda przył ączeniowe 
W projekcie przewidziano zastosowanie podwójnego lub pojedynczego gniazda RJ45 dla jednego 
stanowiska. 
 
Wszystkie złącza RJ45 muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2007 oraz 
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6. Zgodność ze standardem kategorii 6 potwierdzona jest poprzez 
oznaczenie modułu RJ45 opisem „Cat.6A" oraz udokumentowana certyfikatem niezależnego laboratorium 
badawczego. Certyfikat niezależnego laboratorium powinien stwierdzać międzyoperacyjność produktu oraz 
przeprowadzenie testu „piramidy" tzw. metoda „de-embedded test" dla złącza RJ45. Gniazda 
przyłączeniowe powinny posiadać możliwość instalacji w standardzie 45x45. 
 
Kable poł ączeniowe (patchcord'y) 
System okablowania strukturalnego należy uzupełnić o odpowiednią ilość kabli połączeniowych RJ45-RJ45 
(patchcordów). Dla transmisji danych komputerowych należy dostarczyć kable połączeniowe kat. 6A 
ekranowane.  
 
Punkty dystrybucyjne 
Punkt Dystrybucyjny BD należy wyposażyć w panele krosowy niezbędne do zakończeń kabli z gniazd 
punktów przyłączeniowych zlokalizowanych w pomieszczeniach projektowanego Pawilonu Szpitalnego. 
 
Monta ż poszczególnych elementów okablowania strukturalneg o w szafie kablowej 
Elementy okablowania strukturalnego montujemy na stelażu 19'' w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu 
elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z 
kartą katalogową danego urządzenia. 
 
Budowa tras kablowych 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich 
promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w 
kartach katalogowych kabli miedzianych. 
 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy 
systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów 
kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas 
wypełniony w 40% na prostym odcinku. 
 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy 
normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. 
instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a 
okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały 
kablowe. 
 
 
Układanie kabli 
Przy układaniu kabli, należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i 
sposobu wciągania, itp.) 
 
Symetryczne kable skrętkowe U/FTP należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób 
odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. 
 
W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na 
podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z 
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bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać 
uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji 
wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego. 
 
Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Przejścia przez ściany  
Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania: 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych lub korytach kablowych. Kable 
instalacji okablowania strukturalnego muszą być chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami, na całej 
długości, od wyjścia z punktu BD do gniazda przyłączeniowego RJ45. 
 
Uziemienie  
W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne warunki, jakie powinny spełniać uziemienia i sieci 
połączeń wyrównawczych w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna być 
stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących. 
 
Zawarte w normie PN-EN 50174-2:2002 wymagania specyfikują minimalne odległości, jakie należy 
zachować przy instalacji, pomiędzy okablowaniem strukturalnym, a energetycznym w zależności od 
konstrukcji kabli: 
 

Typ instalacji  Bez metalowej 

przegrody 

Przegroda 

aluminiowa 

Przegroda 

stalowa 

Oba kable nieekranowane 200 mm 100 mm 50 mm 

Kabel zasilający nieekranowany -

kabel skrętkowy ekranowany 

50 mm 20 mm 5 mm 

 
(rozpatrywane środowisko elektromagnetyczne może zostać scharakteryzowane wg EN 50081 i 50082; przy 
długości połączenia nie przekraczającej 35m i użyciu kabla skrętkowego ekranowanego można zrezygnować 
z przegrody). 
 
Prace wyko ńczeniowe 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się 
trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią 
masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z 
przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej 
granicy strefy. 
 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 
rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są: 
 

• poszczególne panele krosowe, 
• poszczególne porty tych paneli, 
• wszystkie gniazda użytkowników, 

 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące 
elementy: 
 

• podstawa opracowania 
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• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 
rozpatrywanej instalacji 

• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii 
• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 
• schemat połączeń elementów instalacji 
• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
• pomiary wybudowanych łączy 

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

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST „Wymagania ogólne. 
 
Pomiary parametrów okablowania strukturalnego 
 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie testy i 
pomiary poświadczające, że okablowanie spełnia standardy kategorii 6A / Klasy EA, zgodnie z wymogami 
zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego 
przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w 
tym zakresie. 

 
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do 
wartości granicznych parametrów wg normatywnego załącznika A normy PN-EN 50173-1:2007: 

• Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 
• Straty odbiciowe RL 
• Tłumienność wtrąceniowa 
• Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) 
• Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) 
• Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) 
• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 

(ELFEXT) pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii 

transmisyjnej (PSELFEXT) 
• Rezystancja pętli stałoprądowej 
• Opóźnienie propagacji 
• Różnica opóźnień propagacji 

 
Proponowane typy mierników 
Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary wszystkich 
parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III takie, 
jak: 
 
DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy FlukeNetworks wraz z adapterami testowymi Permanent Link 
i końcówkami PM06 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i 
końcówkami PM06 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami 
testowymi Permanent Link i końcówkami PM06 WireScope 350 firmy Agilent Technologies. 
 
 
Weryfikacja jako ści wykonania prac wyko ńczeniowych. 
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 
zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 
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OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem 
nadzoru. Jednostką obmiarowi dla przewodów elektrycznych jest 1 m.  
 
Jednostką obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem 
nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" 
 
Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 

• weryfikacja struktury systemu okablowania 
• weryfikacja doboru komponentów 
• weryfikacja wydajności systemu okablowania 
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych 

 
 
Weryfikacja struktury systemu okablowania 
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku oraz długości połączeń 
pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w EN 50173-1:2007. 
 
Weryfikacja doboru komponentów 
Zgodnie z punktem 6.2.2.1 „Wybór komponentów" normy PN-EN 50173-1:2007 wydajność systemu 
okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne: 

• komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania symetrycznego; 
 

Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności kanału 
będzie decydował element o najsłabszej wydajności. 
 
Weryfikacja wydajno ści systemu okablowania 
Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź 
kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 z 
zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania 
symetrycznego klasy EA należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu III. Należy przeprowadzić 
badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego szkieletowego w klasie wydajności, w jakiej 
projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich 
łączy stałych systemu. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania 
strukturalnego: 
 
Normy 

• ISO/IEC 11801:2002 - Information technology. Generic cabling for customer premises. 

• EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements and 

office areas. 
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• EN 50174-1:2007 „Technika informatyczna. Instalacja  okablowania. Cz ęść 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jako ści." 

• EN 50174-2:2007 „Technika informatyczna. Instalacja  okablowania. Cz ęść 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewn ątrz budynków." 

• ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1. 

Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling. 

• PN-EN50173:2007  Technika  informatyczna  Systemy  okablowania  strukturalnego część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

• EN 50346:2002 Information technology. Cabling insta llation - testing of installed cabling. 
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SYSTEM SYGNALIZACJI PO ŻARU  -  45312100-8 

WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania. 
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót. 
 
Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 

• wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli 
• montaż i podłączenie elementów systemu 
• rozruch i oprogramowanie systemu 
• przeszkolenie obsługi 

 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” 

MATERIAŁY 
Rodzaj materiałów  
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny system spełniający wymagania postawione w 
założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z wykazem materiałów w przedmiotowym projekcie.  
Pozostałe materiały mogą być zamieniane po konsultacji z projektantem pod warunkiem zastosowania 
ścisłych odpowiedników posiadających wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystąpienia 
konieczności zmiany systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora.  
 
Wymagane są pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostaną ujęte 
wskazówki co do wykonania zmiany. 
 
Warunki dostawy 
Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. Wykonawca 
powinien: 
 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) 

 
Transport i składowanie 
Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy stosować 
się do zaleceń producenta. 
 
Kontrola jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany 
jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
 

• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
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• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 
budowę 

• atestu (zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
• dodatkowych  badań   wykonywanych   na  koszt  wykonawcy   w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór Inwestorski wątpliwości. 
 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli 
• zapisach w dziennikach budowy 
• innych dokumentach 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

 

SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania podłoża, 
zakończenia robót stanu surowego, i osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczęciem 
wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót instalacyjnych. Podłoże 
musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym lub 
wyrównane zaprawą. 
 
Zasady ogólne 
Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli energetycznych, 
a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Montaż urządzeń należy 
wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń. 
 
Monta ż gniazda 
Gniazdo do sufitu mocuje się dwoma wkrętami poprzez kołki rozporowe (zalecane kołki o średnicy 6mm). 
Wskazane jest wiercenie otworów pod kołki rozporowe do mocowania gniazda przy użyciu szablonu o 
odpowiednim rozstawie otworów. Zły rozstaw otworów może być przyczyną zdeformowania gniazda przy 
silnym dokręceniu wkrętów mocujących. Miejsca podłączania poszczególnych przewodów opisane są na 
złączu. 
 
Monta ż czujek 
Czujki instaluje się w gniazdach. Montaż czujki w gnieździe polega na włożeniu jej do gniazda i przekręceniu 
do momentu zatrzaśnięcia go w gnieździe. 
 
Monta ż ręcznych ostrzegaczy po żaru  
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Ostrzegacz montuje sie na płaskiej powierzchni przy użyciu 2 kołków rozporowych  i wkrętów z łbem 
walcowym. Rozmieszczenie otworów do mocowania zaleca się wytyczyć przy użyciu szablonu. Ze względu 
na znaczną siłę uderzenia wymaganą do uruchomienia, nie należy montować ostrzegaczy bezpośrednio do 
płyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia. 
 
Monta ż przycisków oddymiania 
Montaż przycisków oddymiania należy wykonać w analogiczny sposób jak ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych. 
 
 
Monta ż akumulatora oraz pojemnika na akumulator 
Pojemnik należy zawiesić na ścianie wykorzystując do tego cztery otwory umieszczone na tylnej jego ścianie 
i przymocować do ściany. 
Podłączenie akumulatora należy wykonać przewodami dostarczonymi przez producenta. Przed łączeniem 
akumulator należy umieścić w pojemniku na akumulator. Należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość 
podłączenia akumulatorów. 
 
Monta ż Central 
Centrale należy instalować w miejscach wskazanych w projekcie. Centralę przymocowuje się do ściany. 
Należy stosować się do zaleceń zawartych w DTR. 
 
Montaż Centrali oddymiania 
 
Centrala oddymiania powinna być zainstalowana w pobliżu sterowanych przez nią urządzeń. 
 
Monta ż elementu kontrolno-steruj ącego 
Element kontrolno-sterujący należy zamontować w linii dozorowej w pobliżu sterowanego urządzenia. 
Obudowy modułu należy mocować na ścianach lub na stropach, przykręcając je  wkrętami. Podczas 
montażu obudowy należy wyjąć moduły. Przewody kabelkowe należy wprowadzić przez dławiki kablowe. 
 
Monta ż sygnalizatora akustycznego  
Gniazdo sygnalizatora jest elementem mocującym sygnalizator do puszki instalacyjnej PIP 1A (dwie śruby 
M4) lub sufitu, ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych. W gnieździe opcjonalnie 
montowany jest blok z elementem sabotażowym, utrudniający usunięcie sygnalizatora. 
 
 
Układanie kabli o funkcji podtrzymania wła ściwo ści kabla przez czas 90 min. 
Kable typu HTKSH PH90 i HDGS PH90 prowadzić na certyfikowanych uchwytach.. Montaż wykonać 
zgodnie z aprobatą techniczną kabla. 
 
Układanie kabli linii dozorowych. 
Do budowy linii dozorowych należy wykorzystać nieekranowane kable uniepalnione typu YnTKSY 1x2x0,8 
mm. Kable powyższe należy układać pod tynkiem albo w rurkach lub kanałach kablowych. 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". Kontrola 
polega na: 
 

• Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 
bieżącymi 

• Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 
bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy 
legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 
technicznych normami lub aprobatami technicznymi. 

• Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną. 
• Sprawdzenie  spełnienia  założeń  funkcjonalnych  instalacji  poprzez przeprowadzenie prób i 

symulację na etapie testowania. 
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Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z 
procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności , stosowane materiały powinny być 
akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny. 
 
 

OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". Jednostką obmiarową jest 
1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urządzeń i elementów instalacji objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej 
instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
 
Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja techniczna 
• dziennik budowy 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 
• ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 54-1:1998   Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

• PN-EN 54-2:2002  Systemy sygnalizacji pożarowej.  Część  2:  Centrale 

• sygnalizacji pożarowej 

• PN-EN 54-7:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. 

• Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji 

• PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

• PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

•  
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INSTALACJA  SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO(SP)  45312000-7  
− Instalowanie infrastruktury kablowej  45314200-3 

WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji 

System Przywoławczy zainstalowany zostanie w łazience pacjentów oraz w izolatce wraz z łazienką. 

Centralka przywoławcza znajduje się w punkcie intensywnego dozoru.  

Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót. 
 
Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 

• wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli 
• montaż i podłączenie elementów systemu 
• rozruch i oprogramowanie systemu 
• przeszkolenie obsługi 

 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” 

MATERIAŁY 
Rodzaj materiałów  
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny system spełniający wymagania postawione w 
założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z wykazem materiałów w przedmiotowym projekcie.  
Pozostałe materiały mogą być zamieniane po konsultacji z projektantem pod warunkiem zastosowania 
ścisłych odpowiedników posiadających wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystąpienia 
konieczności zmiany systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora.  
 
Wymagane są pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostaną ujęte 
wskazówki co do wykonania zmiany. 
 
Warunki dostawy 
Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. Wykonawca 
powinien: 
 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) 

 
Transport i składowanie 
Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy stosować 
się do zaleceń producenta. 
 
Kontrola jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany 
jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
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• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 

budowę 
• atestu (zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
• dodatkowych  badań   wykonywanych   na  koszt  wykonawcy   w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór Inwestorski wątpliwości. 
 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli 
• zapisach w dziennikach budowy 
• innych dokumentach 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania podłoża, 
zakończenia robót stanu surowego, i osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczęciem 
wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót instalacyjnych. Podłoże 
musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym lub 
wyrównane zaprawą. 
 
Zasady ogólne 
Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli energetycznych, 
a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Montaż urządzeń należy 
wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń. 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". Kontrola 
polega na: 
 

• Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 
bieżącymi 

• Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 
bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy 
legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 
technicznych normami lub aprobatami technicznymi. 

• Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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• Sprawdzenie  spełnienia  założeń  funkcjonalnych  instalacji  poprzez przeprowadzenie prób i 
symulację na etapie testowania. 

 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z 
procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności , stosowane materiały powinny być 
akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny. 
 
 

OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". Jednostką obmiarową jest 
1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urządzeń i elementów instalacji objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej 
instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
 
Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja techniczna 
• dziennik budowy 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 
• ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

 

SYSTEM CCTV  - CPV:45312000-7 

WSTĘP 
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją systemu telewizji dozorowej CCTV w pawilonie szpitalnym w 
Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót obj ętych SST 
System CCTV którego dotyczy specyfikacja obejmuje infrastrukturę, okablowanie i wydzielone zasilanie 
systemu.  
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Zakres robót obejmuje: 
 

• Instalację kamer wewnętrznych 
• Instalacja kamer zewnętrznych  
• Instalację rejestratorów 
• Instalację oprogramowania zarządzającego CCTV 

 
 
Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., a w przypadku ich braku z 
normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy 
każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących prze-
pisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie 
pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej prze-
widywanych. 

MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich zakupu i składowania podano w „Wymagania ogólne" 
 

• Kamery wewnętrzne  
• Kamery zewnętrzne 
• Serwer rejestrujący 
• Zestaw komputerowy PC z oprogramowaniem operatorskim  
• Monitory LCD  

 

SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w „Wymagania ogólne". 
 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących realizacji zadań 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości oraz 
bezpieczeństwa użytkowania. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 

TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne"  
 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania robót związanych z budową instalacji 
systemu telewizji dozorowej CCTV. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
elementów i urządzeń wykorzystywanych do instalacji poszczególnych systemów należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. 
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Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów systemu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu z magazynu budowy. 
 

WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić 
jednostce projektowej 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 

• zgodności z dokumentacją projektową, 
• poprawności montażu. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  
Należy sprawdzić poprawność obrazów z poszczególnych kamer, możliwość sterowania kamerami za 
pomocą oprogramowania zarządzającego, możliwość wyboru obrazu z dowolnej kamery na dowolny 
monitor. Poprawność zapisów obrazów z poszczególnych punktów kamerowych należy sprawdzić poprzez 
próbną rejestrację na serwerze rejestrującym. Zapisane obrazy należy odtworzyć i porównać z obrazami 
bezpośrednio oglądanymi na monitorze. W celu sprawdzenia czasu pracy systemu na zasilaniu awaryjnym 
należy wyłączyć zasilanie podstawowe i zmierzyć czas pracy urządzeń zasilanych z zasilaczy awaryjnych. 

OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a 
inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarową dla przewodów jest 1 m. Jednostką obmiarowi dla osprzętu i 
urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 
kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w 
umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności w ilości robót 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne"  
 
Odbiór odbywa się na trzech płaszczyznach: 
 

• weryfikacja rozmieszczenia kamer 
• weryfikacja doboru komponentów 
• weryfikacja zasilania dedykowanego 
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Weryfikacja rozmieszczenia kamer 
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania kamer oraz obszaru „widzenia" kamery. 
 
Weryfikacja doboru komponentów 
Należy sprawdzić poprawność obrazów z poszczególnych kamer, możliwość sterowania kamerami poprzez 
dedykowaną klawiaturę, możliwość wyboru obrazu z dowolnej kamery na monitor. Poprawność zapisów 
obrazów z poszczególnych punktów kamerowych należy sprawdzić poprzez próbną rejestrację na 
rejestratorze cyfrowym. Zapisane obrazy należy odtworzyć i porównać z obrazami bezpośrednio oglądanymi 
na monitorze. Należy również sprawdzić możliwość archiwizowania na napędzie taśmowym nagranego na 
rejestrator cyfrowy materiału wideo. 
 
Weryfikacja zasilania  dedykowanego 
Weryfikacja zasilania dedykowanego oprócz pomiarów instalacji zasilającej ma za zadanie sprawdzenie 
parametrów zasilania awaryjnego. 
W celu sprawdzenia czasu pracy systemu na zasilaniu awaryjnym należy wyłączyć zasilanie podstawowe i 
zmierzyć czas pracy urządzeń zasilanych z zasilaczy awaryjnych. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 50132-2-1 :2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej. 

• PN-EN 50132-4-1 :2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czarno-białe. 

• PN-EN 50132-5 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. 

• PN-EN 50132-7 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania 
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SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU - CPV:45312200-9  

WSTĘP 
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
systemu kontroli dostępu w pawilonie szpitalnym w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu Systemu 
Kontroli Dostępu takich jak: 
 

• wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli 
• montaż i podłączenie elementów systemu 
• rozruch i oprogramowanie systemu 
• przeszkolenie obsługi 

 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” 

MATERIAŁY 
Rodzaj materiałów  
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny system spełniający wymagania postawione w 
założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z wykazem materiałów w przedmiotowym projekcie.  
Pozostałe materiały mogą być zamieniane po konsultacji z projektantem pod warunkiem zastosowania 
ścisłych odpowiedników posiadających wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystąpienia 
konieczności zmiany systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora.  
Wymagane są pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostaną ujęte 
wskazówki co do wykonania zmiany. 
 
W skład systemu wchodzą: 

• Czytnik kart zbliżeniowy KD 
• Kontroler sieciowy jedno przejście 
• Kontroler sieciowy dwa przejścia 
• Czujki magnetyczne 
• Ewakuacyjne przyciski wyjścia 
• Zasilacze buforowe 
• Oprogramowanie zarządzające 

 
 
Warunki dostawy 
Materiały i urządzenia powinny pochodzić od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. Wykonawca 
powinien: 
 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) 

 
Transport i składowanie 
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Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy stosować 
się do zaleceń producenta. 
 
Kontrola jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany 
jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
 

• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 

budowę 
• atestu (zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
• dodatkowych  badań   wykonywanych   na  koszt  wykonawcy   w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór Inwestorski wątpliwości. 
 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli 
• zapisach w dziennikach budowy 
• innych dokumentach 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

 

SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania podłoża, 
zakończenia robót stanu surowego, i osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczęciem 
wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót instalacyjnych. Podłoże 
musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym lub 
wyrównane zaprawą. 
 
Zasady ogólne 
Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli energetycznych, 
a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Montaż urządzeń należy 
wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń. 
 
Monta ż czytników 
 
Czytniki przewodowe montuje się na płaskiej powierzchni przy użyciu 4 kołków rozporowych  i wkrętów z 
łbem walcowym. Rozmieszczenie otworów do mocowania zaleca się wytyczyć przy użyciu szablonu. 
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W systemie KD - bezprzewodowym czytniki są zamontowane przez producenta razem z okuciem   
 
Monta ż kontrolerów  
 
Kontrolery montuje się na płaskiej powierzchni przy użyciu 4 kołków rozporowych. Rozmieszczenie otworów 
do mocowania, zaleca się wytyczyć przy użyciu szablonu. Z kontrolerów należy rozprowadzić okablowanie 
do czytników, ewakuacyjnych przycisków wyjścia oraz elementów wykonawczych (elektrozaczepów).  
 
Monta ż zasilaczy buforowych oraz akumulatorów 
Zasilacz buforowy należy zawiesić na ścianie wykorzystując do tego cztery otwory umieszczone na tylnej 
jego ścianie i przymocować do ściany. 
Podłączenie akumulatora należy wykonać przewodami dostarczonymi przez producenta. Przed łączeniem 
akumulator należy umieścić w zasilaczu. Należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość podłączenia 
akumulatorów. 
 
Układanie kabli steruj ących. 
Do budowy linii dozorowych należy wykorzystać nieekranowane kable typu YTDY 6x0,5 mm. Kable 
powyższe należy układać pod tynkiem albo w rurkach lub kanałach kablowych. 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 

• zgodności z dokumentacją projektową, 
• poprawności montażu. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. W 
tym celu należy wykonać następujące oględziny: 
 

• Poprawność montażu urządzeń systemu 
• Sprawdzenie poprawności działania systemu 
• Sprawdzenie poprawności zaprogramowania systemu kontroli dostępu 
• Wykonanie pomiarów i testów całości systemu 

 
Należy sprawdzić poprawność działania programu kontroli dostępu poprzez doświadczalne sprawdzanie 
możliwości otwierania zamków w zależności od zadanych uprawnień. 
 

OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a 
inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarowi dla przewodów jest 1 m. Jednostką obmiarową dla osprzętu i 
urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 
kontraktu. 
 
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. 
Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności w ilości robót 
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ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne"  
 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej 
instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne". 
 
Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja techniczna 
• dziennik budowy 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 
• ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

 
Odbiór odbywa się na trzech płaszczyznach: 
 

• weryfikacja działania bezprzewodowego systemu kontroli dostępu  
• weryfikacja działania przewodowego systemu kontroli dostępu 
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych 

 
 
Weryfikacja działania bezprzewodowego systemu kontr oli dost ępu 
Polega ona na sprawdzeniu działania  urządzeń systemu w szczególności czasu otwarcia zamków i kontroli 
domknięcia drzwi, oraz współdziałania pochwytu z zainstalowanymi na pochwycie czytnikami. 
 
Weryfikacja kontroli dost ępu 
Należy sprawdzić poprawność działania zamków pod względem uprawnień poszczególnych osób do 
dostępu do chronionych pomieszczeń. 
 
 
Weryfikacja jako ści wykonania prac wyko ńczeniowych 
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 
zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne – Zasilacze - Parametry funkcjonalne i 

metody badań.  
• PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy 

wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, 
włamaniowych i osobistych. 

• PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe. 
• PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących 

zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe 
• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne 
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• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 
2: Budynki biurowe 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja 
i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania 

 

 


