
Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 
Młyńska 1
NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO, 
UL. MŁYŃSKA 1, 48-200 PRUDNIK.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE45315300-1

-Prudnik 04.2016-



                                                                       SPIS TREŚCI
Spis treści
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ….......................................................................................................................3

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.....................................................................3
1.2 Przedmiot SST............................................................................................................................3
1.2 Zakres stosowania SST...............................................................................................................3
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST.......................................................................................3
1.5 Określenia 
podstawowe......................................................................................................................................3
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót..........................................................................................5
1.7 Dokumentacja robót montażowych............................................................................................5
1.8 Nazwy i kody:.............................................................................................................................6

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:.................................... ........6
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania........6
2.2 Rodzaje materiałów....................................................................................................................7
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych...........................................8
2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji sygnalizacji pożaru....................8

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI...........................................9
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU............................................................................9

4.1 Transport materiałów..................................................................................................................9
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT...............................................................9

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. ...............................................................................................9
5.2 Montaż przewodów i kabli elektroenergetycznych..................................................................10
5.3 Montaż systemu SAP................................................................................................................10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...................................................................................................11
6.1 Sprawdzenia  odbiorcze  składające  się z  oględzin  częściowych  i  końcowych polegających
     na kontroli:….............................................................................................................................11
6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami..................................12

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT......................................12
7.1 Zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej..............................12

8. URUCHOMIENIE, SZKOLENIE, SERWIS.................................................................................12
8.1 Informacje ogólne….................................................................................................................12

9. ODBIÓR ROBÓT. ….....................................................................................................................13
9.1 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających..................................................................13

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT........................................................................................13
10.1 Zasady rozliczenia i płatności................................................................................................13

11. PRZEPISY ZWIĄZANE..............................................................................................................14
11.1 Normy.....................................................................................................................................14
11.2  Inne dokumenty.....................................................................................................................14



1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, ul. Młyńska 1, 48-200 Prudnik.
1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  iodbioru  robót  związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów instalacji  sygnalizacji  pożaru
(układanie kabli  i  przewodów w tynku,  rurach  windurowych oraz na uchwytach PH90,  montażcentralki i osprzętu) w Prudniku ul. Młyńska 1.
1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna,  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  irealizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszejspecyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metodwykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbiorurobót związanych z:

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych oraz rur ochronnych winidurowych - rodzaj i 
ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,

– zabudową centrali SAP - rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,
– montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników SAP, rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 

instalacyjnego itp.),
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonychkabli i przewodów,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5 Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  zgodne  zodpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania  ogólne”
Kod  CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesuwytwarzania  lub dla samego wyrobu,  w zakresie parametrów technicznych,  jakości,  wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków isposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.



Aprobata  techniczna  – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu orazmetodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja  zgodności –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat   zgodności –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacjielektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być
pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sączęścią czynną).
Napięcie znamionowe linii – napięcie  międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego,
napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa.
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Tablica    rozdzielcza –  urządzenie  rozdzielczo-sterownicze  bezpośrednio  zasilające  i
zabezpieczające urządzenia odbiorcze.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przyukładaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,
– puszki elektroinstalacyjne,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– koryta kablowe.
Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe - zabezpieczenie działające pod wpływem prąduprzekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu.
Zabezpieczenia  przeciążeniowe -  zabezpieczenie  nadmiarowo-prądowe,  które  ma  na  celuochronę zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu  temperatury,
wywołanego przepływem prądu.
Zabezpieczenia  zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę
zabezpieczanego  przewodu  od  niepożądanych  następstw  wywołanych  przepływem  prąduzwarciowego.
Przewód  elektryczny – przewód  wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować na i pod tynkiem.
Przewód ochronny  -  Przewód lub żyła  przewodu wymagany przez określone środki  ochronyprzeciwporażeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:•przewodzących dostępnych,
•przewodzących obcych,•głównej szyny uziemiającej,
•uziomu,•uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania.
Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  wwypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.



Klasa  ochronności –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN  60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów instalacji  elektrycznej  oraz przed przedostaniem się  ciał  stałych,  wnikaniem cieczy(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej  – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnymzabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwoduelektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związanez danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– montaż uchwytów PH90,
– układanie rur windurowych,
– układanie kabli i rur w bruzdach.
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacjąprojektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca nie możewykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych,  a o  ich  wykryciu winien
natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
1.7 Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,



– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
1.8 Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:
Instalowanie zasilania elektrycznego.
4 5 3 1 5 3 0 0 - 1
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
4 5 3 1 1 0 0 0 - 0
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
4 5 3 1 1 1 0 0 - 1
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
4 5 3 1 2 1 0 0 - 8

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonychw dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,  dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania.
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznejw obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemuoceny zgodności,
– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechnicznąi  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących ZatwierdzeniaSprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

– oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonegow określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa,



– wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacjąprojektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadaniaprzez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w zatwierdzonym
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2 Rodzaje materiałów.
Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie SAP muszą posiadać aktualny certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 54 oraz jeżeli to możliwe dopuszczenie VdS oraz dodatkowo świadectwo dopuszczenia CNBOP (centrala ppoż,  ROP-y, sygnalizatory optyczno-akustyczne, zasilacze ppoż).
Dostawca dostarczy w pełni automatyczny adresowalny system sygnalizacji pożaru, o pojemności zapewniającej podłączenie wszystkich wymaganych elementów systemu (istniejących i nowych), 
oraz zapewniającej rezerwę/możliwość późniejszej rozbudowy w etapie II 

Centrala systemu sygnalizacji pożaru.
Adresowalna centrala detekcji i sygnalizacji pożarowej interaktywna, cyfrowa, czteropętlowa z 
której każda pętla pozwala na podłączenie do 127 urządzeń, wyposażona w system True System Management, zaprojektowana i opracowana zgodnie z normą EN 54-2&4, odporna na fałszywe 
alarmy, wyposażona w zintegrowany panel obsługi, kontroli i wyświetlania. Centrala wyposażona będzie w źródło zasilania awaryjnego zapewniające pracę całego systemu po zaniku zasilania sieciowego. Przewidziano baterię akumulatorów zapewniającą pracę systemu 
przez 72h w dozorze oraz 0,5h w stanie alarmu.
Kable i przewody elektroenergetyczne.
Do połączenia elementów systemu zastosowane zostaną kable uniepalnione, typu YnTKSYekw 
1x2x0,8 dla pętli dozorowych oraz kable o odporności ogniowej PH90, typu HTKSH ekw 1x2x0,8 dla sterownia urządzeń przeciwpożarowych ( sygnalizatory ). 
Do  zasilania  centrali,  sygnalizatorów  i  sygnału  do  windy  zastosować  przewody  o  odpornościogniowej PH 90 HDGs 3x2,5.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów.
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez  ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych, - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60 stopni C, a ze względu  
na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz 
ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów ognioodpornych – uchwyty oraz kotwy 
gwoździowe o PH90.
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak rury 



instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Osprzęt instalacyjny.
W systemie sygnalizacji pożaru należy zastosować:

 wewnętrzne  ręczne  ostrzegacze  pożarowe  z  izolatorem  zwarć  –  adresowalny
przeznaczony do wewnątrz w wersji natynkowej, zgodny z normą EN 54-11, adresowalne czujki optyczno-termiczne ze zintegrowanym izolatorem zwarć – in-
teraktywna, adresowalna,  wysoce  wydajna optyczno-termiczna  czujka jest  połą-
czeniem współpracujących ze sobą dwóch detektorów. 

 adresowalne czujki optyczno-termiczne z detektorem CO oraz z zintegrowanym
izolatorem zwarć, adresowalne czujki optyczne dymu - interaktywna, adresowalna, optyczna czujka
dymu gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru, przy wykorzy-staniu rozproszonej wiązki światła.

 moduły kontrolno - sterujące – podwójny interfejs wejścia/wyjścia, zapewnia dwamonitorowane wejścia i dwa beznapięciowe przekaźniki NO/NC, zasilany z pętli
dozorowej,

 moduły sterujące – moduł wyjściowy konfigurowalny z centrali, pozwala na stero-wanie  dowolnymi  urządzeniami  zewnętrznymi  za  pomocą przekaźnika NO/NC,
zasilany z pętli,

 wskaźniki zadziałania,
 sygnalizatory akustyczno-optyczne z zespołem diod LED – adresowalny, zasilanyz pętli z integrowanym izolatorem zwarć, duża moc sygnału,
 sygnalizator akustyczny zewnętrzny – adresowalny 101 dBA, 5mA, 3 tony, IP65,zasilany z pętli.
 Puszka łączeniowa   PIP-1A z bezpiecznikiem.

Specyfikacja materiałowa.
Wyszczególnienie wszystkich materiałów ich ilość i jednostki miar podano w kosztorysie – 
w przedmiarze robót.
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i  charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej ispecyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

jednostkowego zastosowania,  a  w odniesieniu do fabrycznie  przygotowanych prefabrykatówrównież karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów i  materiałów nieznanegopochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennikabudowy.
2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 

sygnalizacji pożaru
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable i przewody winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem doich układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie



przyobiektowym.  Kable  i  przewody   należy   przechowywać  na  bębnach  lub  w  krążkach
(oznaczenie „K”), Dopuszcza się dostarczenie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinkówkabli  (oznaczenie  „B”)  w  kręgach  ułożonych  poziomo.  Średnica  kręgu  kabla  winna  być  nie
mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla.  Końcówki kabli winny być w sposób pewnyzabezpieczone  przed  wnikaniem  wilgoci  do  wnętrza  kabla.  Kable  o  widocznych  pęknięciach,otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy wewnętrznych
linii zasilających.
Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należyprzechowywać w oryginalnych opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach foliowych.  Szczególnie
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche izabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  odniesie
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byćzaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacjąprojektową  oraz  specyfikacją  techniczną  w  terminie  założonym  w harmonogramie
zaakceptowanym przez Inżyniera.Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania pracwinien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymywany
w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodniez zasadami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach technicznych  i  wskazaniami
Inżyniera  oraz  w  terminie  przewidzianym  w  kontrakcie.  Przewożone  materiały  powinny  byćrozmieszczone  równomiernie  oraz  zabezpieczane  przed  przemieszczaniem  w  czasie  ruchupojazdu.
4.1 Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność,aby nie uszkodzić materiałów do montażu.  Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie
transportu  wynoszą  dla  bębnów:  –  15°C  i  –  5°C  dla  krążków,  ze  względu  na  możliwośćuszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robótuwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane instalacje.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  iumową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST.



5.2 Montaż przewodów i kabli elektroenergetycznych.
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekuciaścian i stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach ścianach lub podłożach,
– osadzenie śrub kotwiących i uchwytów PH90,
– układanie przewodów na gotowym podłożu,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.3.),
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami,
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, malowanie tynkowanych pasów.
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.Przewody układać pod tynkiem, w rurach, na uchwytach PH90 w ściankach GK oraz nad stropem podwieszanym. Układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej. Oprzewodowanie linii pętli dozorowych zostanie wykonane w całości, bez łączenia przewodów poza obudowami łączonych urządzeń i 
elementów. W przypadku przewodów sygnalizatorów rozgałęzienie wykonane będzie przy użyciu certyfikowanych puszek łączeniowych PIP-1A z bezpiecznikiem.Przewody wprowadzone do czujek, ROPów oraz sygnalizatorów powinny mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń.  Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia.Przepusty o  średnicy powyżej  4 cm w ścianach i  stropach,  dla  których jest  wymagana klasa
odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI)tych elementów.  Obok przejścia umieszczona zostanie tabliczka z informacją o zastosowanymmateriale, dacie wykonania uszczelnienia oraz wykonującym uszczelnienie.
Przewody oznaczone cechą PH90 przytwierdzone będą do podłoża przy użyciu certyfikowanegosystemu mocowań E90. Ilość mocowań na 1 mb przewodu należy wykonać zgodnie z wytycznymi
aprobaty technicznej danego przewodu wydaną przez CNBOP.

5.3 Montaż systemu SAP.
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak:  kucie ręczne lub mechaniczne 

wnęk,
– montaż na gotowym podłożu rozdzielnic (pkt 2.2.1.), 
– wprowadzenie przewodów,
– montaż osprzętu modułowego,
– wykonanie połączeń w rozdzielnicy,
– znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej.  Opisanie rozłącznikówi wyłączników poszczególnych obwodów,
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu rozdzielnicy: naprawa ścian, tynkowanie,
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz



PN-E-04700:1998/Az1:2000.
– Centrala zamontowana zostanie w pomieszczeniu na parterze istniejącego budynku przy 

wejściu od strony ul. Młyńskiej.Wysokość montażu zostanie tak dobrana, aby wyświetlacz informacyjny i pole obsługi centrali były umieszczone na poziomie od 0,8m (min) do 1,8 m (max)
nad poziomem podłogi.

– Jako elementy wykrywania pożaru zastosowane będą automatyczne czujki o charakterystyce 
pracy dostosowanej do miejsca ich zainstalowania.      Przy montażu czujek automatycznych przestrzegane będą minimalne odległości: 

•  0,5m dla ścian, 
•0,5 m od podciągów jeżeli wysokość podciągu przekracza 3% wysokości pomieszczenia (minimalna wysokość uwzględnianych podciągów wynosi 25 cm)   lub wartość 80 cm;  
•0,5m dla kanałów wentylacyjnych jeżeli odległość górnej krawędzi kanału wentylacyjnego 

od stropu jest mniejsza lub równa 25 cm. 
•0,5 m dla otworów wentylacji nawiewno / wywiewne.

     Przy montażu czujek automatycznych przestrzegane będą maksymalne odległości: 
•  25 cm od sufitu dla pomieszczeń do wysokości do 6m; 
•40 cm od sufitu dla pomieszczeń do wysokości od 6 do 12m; 

– Ręczne Ostrzegacze Pożarowe montowane będą na wysokości, aby przycisk znajdował się na 
wysokości 1,4m (+/-0,2m)  nad podłogą. Maksymalna długość drogi dojścia do najbliższego ROP-a nie powinna przekraczać odległości 30m. ROP-y zamontowane będą w miejscach 
dostępnych i widocznych, z unikaniem zasłonięcia ich przez elementy konstrukcji (słupy, drzwi) czy wyposażenia (meble, osprzęt). ROP-y muszą być odpowiednio oświetlone przez światło 
naturalne lub inne źródła światła; jeśli zamontowane jest jest oświetlenie awaryjne, musi ono obejmować obszar wokół każdego ROP-a .

– Sygnalizatory akustyczne montowane będą w miejscach zapewniających ich słyszalność w 
każdym miejscu obiektu, przy zachowaniu  minimalnej wartości poziomu dźwięku o 10dB (A) więcej od poziomu  natężenia dźwięku tła.Każdy element systemu będzie posiadał trwale umocowany czytelny, widoczny numer 

identyfikacyjny, jednoznacznie go identyfikujący. Numer zgodny będzie z numeracją elementu na rysunkach przedstawiających elementy systemu. W przypadku elementów ukrytych przewidziana 
będzie podwójna identyfikacja, aby zapewnić ich zidentyfikowanie bez konieczności demontażu przeszkody.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Sprawdzenia  odbiorcze  składające  się z  oględzin  częściowych  i 

końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 

dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości kabli i przewodów, oraz skuteczności ekranowania.
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– pomiarach rezystancji izolacji,Uruchomienie systemu zostanie wykonane przez Dostawcę.
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań instalacji elektrycznej zawarty jest wPN-IEC 60364-6-61:2000,



Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z
wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC 61024-1-2.
6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i 

materiałami
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  niespełniające  wymagań podanych  w  odpowiednichpunktach   specyfikacji,   zostaną  odrzucone.   Jeśli   materiały  niespełniające   wymagań  zostaływbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inwestora  Wykonawca  wymieni   je   na
właściwe,   na własny  koszt.  Wykonawca    może  uznać  wadę za   niemającą zasadniczegowpływu  na  jakość funkcjonowania instalacji  i  ustalić  zakres i  wielkość potrąceń za obniżoną
jakość.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadającezawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla osprzętu systemu SAP: szt., kpl.,
– dla centrali: kpl.
8 URUCHOMIENIE, SZKOLENIE, SERWIS.
8.1 Informacje ogólne
Urządzenia zbudowane fabrycznie zostaną kompletnie zmontowane. Nabywca będzie uczestniczyłw przeprowadzeniu następujących prób okresowych: Sprawdzenie okablowania wraz z pomiarami ciągłości elektrycznej oraz rezystancji. Sprawdzenie  środków  zabezpieczających  i  ciągłości  elektrycznej  obwodu

zabezpieczającego.Próbki  standardowych komponentów producenta będą  udostępnione  na życzenie  w dowolnymetapie.  Nabywca rezerwuje  sobie  prawo  odrzucenia  jakiegokolwiek  materiału,  jeśli  nie  będzie
spełniał  on  jego  standardów,  nawet  jeśli  jest  to  badane  w okresie  początkowym lub  w ogólezrezygnowano z badania.
Dostawca  ujmie  w  kosztach  szkolenie  trzech  reprezentantów  Nabywcy,  by  nauczyć  ichprawidłowego użytkowania systemu.  Trening będzie przeprowadzony bezpośrednio u  Nabywcy
zgodnie z wymaganiami określonymi przez CNBOP.Dostawca określi  oddzielną  cenę  w  dodatku  do  okresu  gwarancyjnego,  dla  12  miesięcznegoserwisowego kontraktu począwszy od daty zakończenia instalacji. Ten kontrakt będzie zawierał
usługi polegające na przeprowadzeniu wszystkich zapobiegawczych prac serwisowych polecanychprzez producenta oraz normy i standardy cytowane w punkcie 2.
Dostawca będzie zawierał standardowy kontrakt serwisowy z Nabywcą przez okres czasu, aż dowygaśnięcia gwarancji. W kontrakcie tym będzie wycenione dostarczenie usługi serwisowej jak wpowyższej  klauzuli  razem  z  innymi  alternatywnymi  kontraktami.  Kontrakt  serwisowy  będzie
odnawialny corocznie.



9 ODBIÓR ROBÓT.
9.1 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego etapu  robót  mającychwpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlega:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli.
Odbiór częściowy
Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenęprawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymiprzepisami i projektem.
Odbiór końcowy
– Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– pomiary końcowe prądem stałym,
– pomiar rezystancji pętli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP.Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000; PN-E-04700:1998/Az1:2000 i normie PN-IEC 61024-1.Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
Dostawca dostarczy następującą dokumentację:· Świadectwo przeprowadzenia prób okresowych

· Rysunki ogólnego rozmieszczenia
· Instrukcje instalacji
· Instrukcje obsługi / konserwacji
· Certyfikaty i atesty
· Wyniki obliczeń poprawności doboru akumulatorów dla baterii zasilania awaryjnego 

centrali oraz zasilaczy.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT.
10.1Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo powykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniuodbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tychrobót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego



–  lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmująceroboty instalacyjne uwzględniają również:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
– umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie   pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji

technicznej szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.

11 PRZEPISY ZWIĄZANE.
11.1 Normy.
PN-EN 60439-5:2002                  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5                                                    Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych
                                                    przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych                                                     Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w  
                                                    sieciach.PN-IEC 60364                             Arkusz norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
                                                 PN-E-04700:1998                       Urządzenia i układy elektryczne w obiektach                                                    elektroenergetycznych.  
                                                    Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.VdS 2095:2005-02 (06)               VdS-Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen - Planung
                                                     und Einbau Wytyczne do projetowania systemów SSP.SITP WP-02:2010                        Wytyczne  do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowejPN-EN 50130-4:2002                   Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność      
                                                     elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania                                                        dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych,  
                                                      pożarowych, włamaniowych i osobistych.DTR zastosowanych urządzeń, opracowane i dostarczone przez Wytwórcę.

11.2  Inne dokumenty.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi
zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 
461 z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  -  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),



 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r  w  sprawie  sposobu
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.

 Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  21.04.2006  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 563 z
późn. zm.) i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

 Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Opracował:                         
inż. Norbert Molęda                


