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CPV
Lp

Kod

Nazwa dzialu

1.

45312000-7 Instalacja systemów alarmowych i anten.

2.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

3.

45314300-4 Kladzenie kabli.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTÓW I MATERIALÓW PRZYWOLANE W PROJEKCIE
I SPECYFIKACJI SLUZA JEDYNIE OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA
SYSTEMU ORAZ OKRESLENIU WLASCIWOSCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
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KLAUZULA
• Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznac sie z caloscia
dostepnej dokumentacji.
• W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy
wycenie uwzglednic wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do
zrealizowania calosci prac.
• Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentów otrzymanych od
Inwestora definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
• W zwiazku z powyzszym wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie
zalozonych parametrów.
• Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialów
i instalacji, niezbedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac rozwiazania równowazne pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez
Inwestora i Biuro Architektoniczne.
• Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji
i rysunkach), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania
instalacji musza byc zamontowane i dostarczone.
• W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek
z elementów dokumentacji, Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien
wyjasnic sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscia dla Inwestora.
• Do zakresu prac Wykonawcy wchodza próby, regulacja, uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisów oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta.

Najwazniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczególowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. Czesc ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego:
ZMIANA FUNKCJI DWORCA KOLEJOWEGO BEDZIN MIASTO NA ADMINISTRACYJNO - HANDLOWA WRAZ Z PELNA MODERNIZACJA OBIEKTU.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robót zwiazanych z ukladaniem i montazem, a nastepnie
uruchomieniem elementów instalacji systemu telewizji dozorowej.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania badz spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki
budowlanej.
1.4. Przedmiot z zakresu robót objetych specyfikacja techniczna
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej na dworcu
kolejowym Bedzin Miasto adoptowanym na potrzeby funkcji administracyjnohandlowych.
Zakres robót obejmuje:
• budowe tras kablowych – od glównych tras kablowych do poszczególnych
elementów systemu;
• montaz urzadzen systemu telewizji dozorowej (kamer, rejestratora, monitorów,
UPS itp.);
• sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen;
• przeprowadzeniem wymaganych prób i pomiarów sprawdzajacych;
• prace towarzyszace;
• prace wykonczeniowe.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej
z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:

(ST)

sa

zgodne
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Specyfikacja techniczna – dokument zawierajacy zespól cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych,
jakosci, wymogów bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badan i prób oraz
odbiorów i rozliczen.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzajacy przydatnosc danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci – dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materialu
lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci – dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla
badanego materialu lub wyrobu.
Czesc czynna – przewód lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, który w warunkach normalnej pracy
instalacji elektrycznej moze by pod napieciem, a nie spelnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa czescia czynna).
Polaczenia wyrównawcze – elektryczne polaczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyrównania potencjalu.
Kable i przewody – materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej,
sygnalów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materialów dodatkowych,
stosowanych przy ukladaniu przewodów, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciagów równoleglych przewodów itp.
Grupy materialów stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodów:
• przepusty kablowe i oslony krawedzi,
• drabinki instalacyjne,
• koryta i korytka instalacyjne,
• kanaly i listwy instalacyjne,
• rury instalacyjne,
• kanaly podlogowe,
• systemy mocujace,
• puszki elektroinstalacyjne,
• koncówki kablowe, zaciski i konektory,
• pozostaly osprzet (oznaczniki przewodów, linki nosne i systemy naciagowe,
dlawice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne – wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub
wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (swiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci – umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony IP – okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie cial
stalych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów polaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zródlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych
przewodów elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiazane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza – zespól czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
ukladaniem kabli i przewodów majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
• kucie bruzd i wnek,
• osadzanie kolków w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,
• montaz uchwytów do rur i przewodów,
• montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych,
• montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
• oczyszczenie podloza – przygotowanie do klejenia.
1.6. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialów
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byc zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajów (typów) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spelnienia parametrów technicznych
urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych. Wykonawca moze
zaproponowac rozwiazania równowazne pod warunkiem zachowania minimalnego
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wymaganego standardu, po pisemnej akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.
1.7. Dokumentacja robót montazowych
Dokumentacje robót montazowych elementów instalacji elektrycznej stanowia:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczególowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (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
zamówien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pózniejszymi zmianami),
• dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczace
stosowania wyrobów,
• protokoly odbiorów czesciowych, koncowych oraz robót zanikajacych
i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi protokolami z badan 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 pózniejszymi zmianami). Montaz elementów instalacji elektrycznej nalezy
wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczególowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
2. Materialy
Wszelkie nazwy wlasne produktów i materialów przywolane w specyfikacji sluza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogów
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
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2.1. Ogólne wymagania dotyczace wlasciwosci materialów
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiorników energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla których producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:
• dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
• wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisów bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
• oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,
• wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
• wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.
• Zastosowanie innych wyrobów, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Specyfikacja materialowa
Wszystkie materialy do wykonania instalacji systemu telewizji dozorowej powinny
odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych) albo je przewyzszac. Parametry systemu powinny byc
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.
System telewizji dozorowej musi obejmowac kompletne rozwiazanie dla obiektu
realizujace odpowiednie algorytmy dzialan w przypadku wystapienia okreslonych
przez sluzby ochrony zdarzen.
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2.3. Infrastruktura kablowa
Przepusty kablowe i oslony krawedzi – w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli pomiedzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodów przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne.
Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych tasm stalowych,
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokosci od 50mm do 600mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja
bogate
zestawy
elementów dodatkowych,
ulatwiajacych
ukladanie
wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodów
dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadaja laczniki lukowe,
umozliwiajace plynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyl).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem – (rozgalezienia, tuleje, laczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, glównie stalowe – zasada jest
uzywanie materialów o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia w zakresie od –5 ºC do
+60ºC, a ze wzgledu na wytrzymalosc, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podlaczenia elementów narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobór
srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów
wciaganych oraz ich ilosci wciaganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych moga byc gladkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; srednice typowych rur gladkich: od ø16mm do ø63mm, natomiast srednice
typowych rur karbowanych: od ø16mm do ø54mm. Rury stalowe czarne, malowane
lub ocynkowane moga byc gladkie lub karbowane – srednice typowych rur gladkich
(sztywnych): od ø13mm do ø42mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich:
od ø7mm do ø48mm i sztywnych od ø16mm do ø50mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli sztywnych przewodów w instalacjach podlogowych stosuje sie
gietkie oslony kablowe – spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glównie
z tworzyw sztucznych (niektóre elementy moga byc wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach
takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).
• koryta metalowe z osprzetem,
• rury PCV z mocowaniami,
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• rury typu peszel z mocowaniami
2.4. Elementy skladowe systemu telewizji dozorowej
2.4.1. Rejestrator
W obiekcie zastosowany zostanie 16-sto wejsciowy rejestrator o nastepujacych
cechach:
• obraz o wysokiej rozdzielczosci 704x576, 704x288, 352x288;
• jednoczesna transmisja strumieniowa MPEG-4/ JPEG;
• sterowanie przy uzyciu zdalnego kontrolera oraz myszki;
• zaawansowane wyszukiwanie miniatur (wyszukiwanie w kalendarzu) funkcja
zakladki;
• mozliwosc podlaczenia 5 monitorów zlozonych;
• wbudowany serwer internetowy;
• obsluga funkcji Pan / Tilt / Zoom (wiele protokolów);
• napiecie zasilania: 240VAC;
• wyjscia wideo: 4xBNC, 1xVGA;
• kompresja:
MPEG-4;
• predkosc zapisu:
400kl/s - 4CIF;
• podzial ekranu:
1/4/9/10/16;
• nagrywanie: manualne/automatyczne;
• protokoly:
TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE;
• podglad obrazów na dowolnym, uprawnionym komputerze podlaczonym do
sieci TCP/IP;
2.4.2. Kamery
Do obserwacji zastosowane zostana zestawy kamerowe o nastepujacych cechach:
• przetwornik: 1/3" CCD z podwójna gestoscia
• rozdzielczosc: 560 TVL (Kolor) i 700 TVL (B/W)
• stosunku sygnal/szum:
S/N 52dB
• system redukcji szumów: II generacji - SSNR II
• zakres dynamiki:
128xWDR
• czulosc przy F1,2: kolor-0,2Lx; BW-0,01Lx; Sens-Up 0,001Lx
• stabilizacja obrazu: DIS
• system detekcji ruchu:
Tak
• synchronizacja:
wewnetrzna/zewnetrzna
• wyjscie wideo: 1 Vpp / 75 ? BNC
• napiecie zasilania: 230V AC
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• obudowa z grzalka: IP66
2.4.3. Monitory
Do obserwacji obrazów z poszczególnych kamer zastosowane beda monitory 442" i
32" o nastepujacych parametrach:
• rozdzielczosc 1366 x 768 przy 60Hz;
• wskaznik kontrastu 1100:1 (STM-42L) oraz 3000:1 (STM-32L);
• poziom jasnosci - 500 cd/m²;
• czas reakcji - 5 ms (STM-42L) oraz 8 ms (STM-32L);
• 2 przelotki BNC, S-Video z przelotka oraz wejscia VGA;
• wbudowane glosniki;
• szklo ochronne na panelu LCD;
• zasilanie 230VAC max 220W (STM-42L) oraz 150W (STM-32L);
• kat widzenia 178º (poziom) / 178º (pion);
• wejscia wideo Analogowe RGB 75 omów (15-pinowe), Composite (BNC) x 2,
S-Video Component, DVID, HDMI, Trigger;
• wejscia audio Wejscie stereofoniczne, S-Video;
• temperatura pracy 0ºC÷40ºC przy wilgotnosci 10%÷80%;
• mozliwosc montazu na scianie;
2.4.4. UPS
Dla zapewnienia ciaglosci zasilania systemu CCTV zainstalowany zostanie UPS o
nastepujacych cechach:
• napiecie wyjsciowe: 240V AC sinusoidalne ±2%;
• tryb pracy:
True on-line
• gniazda wyjsciowe: 8xIEC 320 (10A)+1xIEC 320 (16A)
• komunikacja: RS 232
• temperatura pracy: 15÷25ºC
• czas podtrzymania: 4h
2.5. Odbiór materialów na budowie
Wyroby do robót montazowych moga byc przyjete na budowe, jesli spelniaja
nastepujace warunki:
• sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i szczególowej specyfikacji technicznej,
• sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
• spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
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odniesienia,
• producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równiez karty katalogowe wyrobów
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montazowych wyrobów i materialów
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialów i wyrobów na budowe powinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
2.6. Skladowanie materialów na budowie
Skladowanie materialów powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialów oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen
producenta w w/w zakresie.
3. Wymagania dotyczace wykonania robót
3.1.

Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne, jak równiez terminy realizacji poszczególnych etapów.
3.2.

Prowadzenie robót

Prowadzenie robót wymaga stosowania sie do warunków i wymagan podanych
w przepisach (normach) obowiazujacych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien
wykonania robót z jednostkami nadzorujacymi obiekt.
3.3.

Odbiór placu budowy

Przed rozpoczeciem robót instalacji systemu telewizji dozorowej wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem na którym beda prowadzone roboty.
3.4.

Koordynacja robót instalacji z innymi robotami

Koordynacja robót budowlano-montazowych poszczególnych rodzajów powinna byc
dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacja nalezy objac projekt
organizacji budowy, szczególowy harmonogram robót dla systemu telewizji
dozorowej oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane zwiazane z robotami systemu,
uwzgledniajac przy tym etapowy charakter budowy.
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3.5.

Materialy

Parametry techniczne materialów i wyrobów powinny byc zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiadac wymaganiom obowiazujacych norm
panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczacym instalacji telewizji dozorowej.
3.6.

Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
dotyczacych systemu telewizji dozorowej powinny odpowiadac ogólnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymalosci oraz bezpieczenstwa
uzytkowania.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny byc ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny miec aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.
3.7.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byc odpowiednio przystosowane
do transportu materialów, elementów, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych
do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyc przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.
W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania elementów systemu
i urzadzen
nalezy przestrzegac zalecen wytwórców. Nalezy zastosowac sie
do zalecen producenta.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementów instalacji bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.
3.8.

Ukladanie kabli

Przy ukladaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sily i sposobu wciagania, itp.) W szczególnosci nalezy wystrzegac
sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach ulozonych na podlodze oraz
zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanalów kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z pudelka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sily ciagniecia oraz zwracac uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie
wezly ani suply.
Nalezy bezwzglednie pamietac o oznaczeniu kabli.
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3.9.

Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemu telewizji dozorowej powinna przebiegac bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidlowej konserwacji oraz remontów. W przypadku dlugich traktów, gdzie kable
niskopradowe instalacji niskopradowej i zasilajacej biegna równolegle do siebie na
odleglosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odpowiednie odleglosci pomiedzy
instalacjami lub stosowac metalowe przegrody. Minimalna odleglosc miedzy
kablami niskopradowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prózniowolukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu rozladowania) powinna wynosic
130mm. Kable stosowane w róznych celach (np. zasilajace energia elektryczna
i informatyczne) nie powinny byc umieszczane w tych samych wiazkach.
3.10. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji systemu
bezpieczenstwa bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byc zamocowane do
podloza w sposób trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
3.11. Podejscia instalacji do urzadzen
Podejscia instalacji do urzadzen nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Do odbiorników zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac przewodami ulozonymi na scianach podtynkowo, na stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podlozach np. ksztaltowniki,
korytka itp.
3.12. Prace wykonczeniowe.
Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupelnienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa, ksztaltkami katów plaskich, wewnetrznych
i zewnetrznych, uzupelnienie laczenia pokryw na prostych odcinkach lacznikami,
uzupelnienie koncówek listew zaslepkami. Widoczne nierównosci scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupelnic silikonem lub inna masa uszczelniajaca.
Jezeli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaly kablowe (np. kanaly metalowe
z pokrywa), nalezy je bezwzglednie zamknac.
Nalezy zamknac wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej,
swiatlo jej otworu nalezy zamknac odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujjaca sie wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz.
i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z pelna informacja o tak
zbudowanej granicy strefy.
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Nalezy oznaczyc wszystkie zainstalowane elementy systemu w sposób pozwalajacy
na pózniejsza rozbudowe instalacji.
Elementami, które nalezy oznaczac, sa:
• wszystkie kamery systemu CCTV;
• kable laczace poszczególne elementy systemów,
Oznaczenia powinny byc trwale, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac dokumentacje powykonawcza
zawierajaca nastepujace elementy:
• podstawa opracowania
• informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalacji
• opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii
• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / Ilosc
• schemat polaczen elementów instalacji
• podklady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami
instalacji
Informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedlac rzeczywisty stan
instalacji.
3.13. Pomiary
Proces instalacji systemu telewizji dozorowej jest konczony pomiarami
wymaganymi dla danego typu zainstalowanego okablowania oraz pomiarami
sprawdzajacymi spelnienie wymaganych przez dostawce aparatury parametrów
elementów okablowania. Wszystkie pomiary nalezy ujac w protokole pomiarów
który stanowi element dokumentacji odbiorowej.
4. Kontrola jakosci robót
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i takie ich prowadzenie,
aby osiagnac zalozona jakosc robót. Kazdy material przed wbudowaniem nalezy
sprawdzic czy ma aktualnie wazne aprobaty techniczne, deklaracje, czy nie jest
uszkodzony i jest wolny od wad. Do uzycia mozna dopuscic tylko te materialy które
maja deklaracje zgodnosci producenta.
Odbiór odbywa sie poprzez:
• weryfikacje struktury systemu telewizji dozorowej
• weryfikacje doboru elementów systemu
• weryfikacje parametrów uzytkowych – spelnienia zakladanych funkcji systemu
• weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
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4.1.

Weryfikacja struktury systemu telewizji dozorowej.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu w obiekcie,
przebiegu tras kablowych, spelnienia zakladanych parametrów przez okablowanie
systemu.
4.2.

Weryfikacja doboru elementów systemu.

Polega ona na sprawdzeniu poprawnosci lokalizacji poszczególnych elementów
oraz spelnieniu przez zainstalowane elementy zakladanych parametrów.
4.3.

Weryfikacja parametrów uzytkowych

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy system spelnia wszystkie zakladane
funkcje obslugi i archiwizacji zdarzen.
4.4.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wlaczajac
w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym
instalacji.
5. Równowaznosc
Równowaznosc materialów i urzadzen musi byc zaakceptowana przez Inwestora
oraz Pracownie Architektoniczna. Proponujac urzadzenia równowazne nalezy
porównawczo zestawic parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu
urzadzen (zamiennika oraz urzadzenia zaproponowanego). Zamienniki powinny
posiadac odpowiednie certyfikaty aprobujace do stosowania na terenie Polski,
a proponowane rozwiazania sa mniej kosztowne i co najmniej równorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwiazaniom takim winny towarzyszyc wszelkie informacje konieczne dla
kompletnej oceny przez Inwestora i Pracownie Architektoniczna lacznie
z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem
cen, proponowana technologia budowy i innymi istotnymi szczególami. Wykonawca
zobowiazany jest do realizacji Projektu Wykonawczego wraz ze wszelkim
niezbednymi uzgodnieniami oraz przeprowadzona koordynacja miedzybranzowa,
uzyskujac aprobate tego Projektu Pracowni Architektonicznej oraz Inwestora.
6. Odbiór robót
O gotowosci do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego. W zaleznosci od
ustalen umowy, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
• odbiorowi czesciowemu,
• odbiorowi wstepnemu,
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• odbiorowi koncowemu.
6.1.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
ogólnego postepu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbiór bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie
dokumentów zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
6.2.

Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót.
Odbioru czesciowego robót dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym
robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje Inwestor.
6.3.

Odbiór wstepny robót

Odbiór wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robót oraz
gotowosc do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiór wstepny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robót
i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.
Odbioru wstepnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
W toku odbioru wstepnego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robót uzupelniajacych i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupelniajacych lub robót
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wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robót jest protokól
odbioru wstepnego robót sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru wstepnego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:
• Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.
• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace
lub zamienne).
• Ustalenia technologiczne.
• Dokumenty zainstalowanej aparatury.
• Dziennik budowy.
• Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
• Rejestry obmiarów (oryginaly).
• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.
• Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów
zgodnie z specyfikacjami technicznymi.
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robót wlascicielom urzadzen.
• Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawca , wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robót.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja.
6.4.

Odbiór koncowy

Odbiór koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór koncowy – pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. „Odbiór
wstepny robot".
7. Zasady rozliczenia i platnosci
Platnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.
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8. Przepisy zwiazane
PN-EN 50132-7

Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV
w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.
PN-E 50132-5
Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach – Czesc 5:
Teletransmisja.
Polska Norma PN- IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
60364
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi.
PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

