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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
dostawy i montażu elementów systemu telewizji dozorowej CCTV oraz wydzieloną infrastrukturę 
teleinformatyczną, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w budynku Pałacu Kultury i 
Nauki przy Pl. Defilad 1 w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu prac budowlanych i realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 
występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Teren robót – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe 
wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
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Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 
Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 
usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację  
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania, wydane przez upoważnione, specjalistyczne placówki naukowo-badawcze lub 
instytucje państwowe. 

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.  

Polska Norma (PN) - dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym, i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów, sposoby postępowania, oznaczania lub 
sposoby porozumiewania. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania, obiektów budowlanych, itd. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.  

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów 
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stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów to przepusty kablowe, kanały, koryta i 
listwy instalacyjne, systemy mocujące oraz pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i 
systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).  

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;.  

E30/60/90 – klasa podtrzymania funkcji systemu kablowego. Klasa określa czas, przez który 
system kablowy gwarantuje nieprzerwana dostawę energii w warunkach pożaru. W skład systemu 
kablowego wchodzą przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy rozporowe). 

PH90 – cecha kabla określającą ciągłość dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable o 
średnicy przewodów ≤ 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN, 50200. Aby zapewnić podtrzymanie 
dostaw energii w warunkach pożaru, cały zastosowany system kablowy powinien mieć klasę 
odpowiadającą wymaganemu czasowi pracy w warunkach pożaru. 

H90 oznaczana jest ciągłość dostawy energii przez kable o średnicy przewodów ≥ 2,5mm 

System kablowy E90 – zespół kabli i systemu nośnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy) 
gwarantujący podtrzymanie funkcji kabla (ciągłość dostaw energii) w warunkach pożaru przez czas 
90 minut. 

Kasowanie alarmu - proces wyłączenia stanu alarmowania, przywracający poprzedni stan systemu 
alarmowego. 

Konwerter – konwerter sygnałów, urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zmiana 
parametrów sygnałów, np. z analogowego na cyfrowy, z elektrycznego na optyczny. 

Obiekt dozorowany - część budynku lub obszaru, objęta działaniem systemu alarmowego. 

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 
systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa 

Stan blokady - normalny, stabilny stan całości lub części systemu alarmowego, podczas którego 
nie może być wytworzony stal alarmowania. Blokada jest wprowadzana i kasowana celowym 
działaniem. 

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu 
alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu. 

Sygnalizator akustyczny - urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmu z dowolnego wejścia 
systemu. 

Sygnalizator optyczny - urządzenie wytwarzający świetlny sygnał alarmowy o wymaganych 
parametrach. 

Sygnał alarmu - sygnał wytwarzany przez system alarmowy lub część w stanie alarmowania. 

Sygnał uszkodzenia - sygnał wytwarzany przez system alarmowy w stanie uszkodzenia w celu 
poinformowania o możliwości utraty przez system sprawności technicznej 

System transmisji alarmu - system stosowany do przekazywania informacji o stanie jednego lub 
więcej systemów alarmowych między dozorowanym obiektem i jednym lub większą liczbą 
alarmowych centrów odbiorczych. 

UPS – zasilacz bezprzerwowy, zasilacz rezerwowy, urządzenie lub system, którego funkcją jest 
nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektronicznych 

Akcja - Pojedyncze   działanie do wykonania w systemie PSIM w wyniku zaistnienia zdarzenia. 
Akcje są łączone w procedury i przyporządkowywane zdarzeniom. 

Alarm - Ostrzeżenie o istnieniu zagrożenia dla życia lub mienia. 

Kategorie zdarzeń – Element systemu którego zadaniem jest sortowanie stosu alarmów i 
regulowanie podziału zdarzeń na poszczególne stanowiska robocze. 

Odłączenie - Stan części systemu alarmowego, w którym nie może być wytworzony stan alarmu. 



- 7 -  

Obiekt – Budynek, część budynku lub obszaru, w której system alarmowy może wykryć 
niebezpieczeństwo. 

Plan sytuacyjny – Plany sytuacyjne są centralną częścią składową płaszczyzny obsługi PSIM. W 
programie obsługi przedstawiają one schematycznie dozorowany obiekt i zastosowane systemy 
dając w ten sposób operatorowi w sytuacji normalnej możliwość szybkiego wglądu do całości 
systemu, oraz szczegółowe przedstawienie określonych miejsc w przypadku alarmu. 

Priorytet zdarzenia – Ważność zdarzenia na stosie alarmów.  

Procedura - Zbiór akcji przypisanych określonemu zdarzeniu. Procedury sterują zachowaniem się 
systemu PSIM i zintegrowanych systemów w przypadku odebrania zdarzenia. 

CCTV Closed Circuit TeleVision – telewizja przemysłowa, system pozwalający na śledzenie z 
odległości zdarzeń rejestrowanych przez kamery przemysłowe.  

PSIM Physical Security Information Management - platforma do zarządzania (wizualizacji i 
sterowania) w jednym spójnym interfejsie zdarzeniami oraz informacjami pochodzącymi z różnych 
systemów 

Stos alarmów - Lista zdarzeń, które zostały odebrane, a ich obsługa nie została zakończona. 

Strefa – zgrupowane wejścia centrali włamaniowej i podłączone do nich czujki. Wyznaczony 
obszar, w którym mogą być wykryte nienormalne warunki. 

SVG (Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej. 

Uprawnienie - Zezwolenie na dostęp do różnych funkcji systemu integrującego. 

Użytkownik - osoba uprawniona do obsługi systemu integrującego.  

Zazbrojenie - Stan systemu alarmowego lub jego część, w czasie którego może być sygnalizowany 
stan alarmu. 

Zdarzenie - Informacje o zmianie stanu przesyłane z podłączonych podsystemów do systemu 
PSIM. Poza alarmami mogą to być informacje o awarii i zwykłe informacje statusowe 

 
1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na dostawę i montaż systemów wymienionych w punkcie 1.2.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów 
elementów instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
Zamawiającego, 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje wniesienie odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
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 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 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. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
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metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót posiadających odpowiednie 
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodności z Polską Normą lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera, zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich stosowania. W przypadku 
wyrobów budowlanych, urządzeń lub innych elementów podlegających ochronie z tytułu praw 
autorskich, Wykonawca obowiązany jest przedstawić próbki w/w materiałów do zatwierdzenia 
przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.   
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem 
nadzoru Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec 
zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. 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 ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 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 użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. 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, ST i wskazaniach Inżyniera, 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 nie mogą być 
dopuszczone do ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 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 ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inżyniera 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. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 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 ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004 (Dz.U.04.92.881) [8]z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w 
czasie stosowania danych wyrobów. 

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 
3. dokumenty wymagane przez ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. 
niniejszej ST nr 01. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [1] 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 Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych 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, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia w danej sprawie 
stanowiska.  

6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów 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 obmiarów. 

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR 
właściwych dla danych robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
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. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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 obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 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 Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

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 Inżynier 
przy udziale Projektanta. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego, Projektanta i 
Wykonawcy. Inżynier odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót Inżynier 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, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3) Recepty i ustalenia technologiczne, 
4) Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 

PZJ, 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - SYSTEM TELEWIZJI 

DOZOROWEJ  CCTV 
 
 
 

Nr 02 
 
 
 
Klasyfikacja prac wg (CPV) - Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 
32420000-3 – Urządzenia sieciowe 
51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo 
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo 
35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa 
32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu video  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru prac montażowo- instalacyjnych związanych z dostawą i montażem systemu telewizji 
dozorowej CCTV w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad w Warszawie. 
 

1.2. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną  

Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót w 
zamówieniach publicznych. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z dostawą i montażem systemu monitoringu 
wizyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: 
- instalację urządzeń CCTV IP 
- instalację okablowania strukturalnego zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: CCTV IP  
- budową Punków Dystrybucyjnych  
- montażem modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych  
- ułożeniem i zakończeniem w węzłach sieci okablowania poziomego  
- ułożeniem i zakończeniem w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego  
- dostawą i montażem aktywnych urządzeń sieciowych systemu CCTV 
- zasilaniem systemu CCTV  
- oprogramowaniem / konfiguracją systemu CCTV  
- uruchomienie systemu CCTV 
- oraz wszystkimi innymi niezbędnymi pracami związanymi z dostawą i montażem elementów    
  instalacji systemu monitoringu wizyjnego koniecznymi do jego poprawnego funkcjonowania.  
- przeszkolenie personelu w zakresie zarządzania i obsługi systemu CCTV. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące prac 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z z opisem 
przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, Specyfikacją Techniczną montażu i uruchomienia 
Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV obowiązującymi normami. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być 
zgodne z podanymi w dokumentacji postępowania oraz wymaganiami określonymi przez Polskie 
Normy i producentów urządzeń. 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. 
Ponadto Wykonawca wykona prace zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wskazanego przez 
Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami, 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. 

1.5. Prowadzenie prac 

Prowadzenie prac w obiekcie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w 
przepisach (normach) obowiązujących w przedmiotowym zakresie oraz uzgodnień dotyczących 
prowadzenia prac z jednostkami nadzorującymi dane obiekty. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania czystości w miejscu wykonywania prac oraz do wywozu powstałych nieczystości na 
koszt własny. 
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1.6.  Koordynacja prac polegających na instalacji okablowania strukturalnego z innymi 
robotami 

Koordynacja prac instalacyjno-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana 
przed rozpoczęciem realizacji umowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji prowadzenia 
prac, szczegółowy harmonogram prac polegających na instalacji okablowania oraz pomocnicze 
prace ogólnobudowlane związane z pracami polegającymi na wykonaniu okablowania i montażu 
urządzeń CCTV. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
Parametry techniczne materiałów, urządzeń i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego jak i 
wymaganiom określonym przez producentów instalowanych urządzeń. Wszystkie materiały i 
urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nie używane. 

2.1. Materiały podstawowe 

2.1.1. Okablowanie podstawowe 

(a) Kanały i korytka instalacyjne 
(b) Rozdzielnice i tablice elektryczne z wyposażeniem 
(c) Rozdzielnice R-UPS1 z by-passem zewnętrznym zasilacza ups   
(d) Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy R&M 
(e) Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A 
(f) Kabel krosowy FO OM4 
(g) Kabel (N)HXH FE180 PH90/E90 2x2,5mm2 
(h) Kabel LgY1x35mm2 
(i) Kabel LgY1x25mm2 
(j) Kabel LgY1x16mm2 
(k) Kabel YDYżo3x1,5mm2 
(l) Kabel YDYżo3x2,5mm2 
(m) Kabel YKYżo5x35mm2 
(n) Kabel YKYżo5x25mm2 
(o) Kabel YKYżo5x16mm2 

 
2.1.2. Urządzenia i materiały zastosowane w dokumentacji: 
 
2.1.2.1. kamery CCTV 
2.1.2.2.urządzenia do rejestracji materiału video – wymagane parametry wg dokumentacji 
projektowej 
 
a) serwery – do archiwizacji nagrań zainstalowane w dedykowanej szafie typu „rack”: 
- serwer rejestracji normalnej (model Nexus 160TB-NVR-NEX-RACK-3U-ADV lub równoważny)  
- serwera rejestracji w trybie awaryjnym (model Nexus 60TB-NVR-NEX-RACK-3U-ADV lub 
równoważny) 
 
b) ściana wideo typu wirtualna matryca składająca się z 8 cienko-ramkowych monitorów o 

przekątnej 55’’ cali każdy. Ściana obsługiwana przez dedykowane stacje robocze 

 

c) stacje operatorskie, każda wyposażona w 2 monitory o przekątnej co najmniej 24’’ do obsługi 
wybranych do analizy przez operatora kamer wideo z całego kompleksu PW i zarządzania ścianą 
wideo, wyposażone w pulpit sterujący z manipulatorem USB w wersji dla prawo- i leworęcznych  
d) stacja robocza dla wizualizacji zdarzeń CCTV na ścianie wideo (model Avigilon HD-RMWS3-
4MN-EU lub równoważny) 
 
e) monitor o przekątnej ekranu 55” przeznaczony do ściany wideo (model NEC MultiSync 
X555UNV lub równoważny) 
f) monitor przeznaczony do jedno- i dwu-monitorowych stacji operatorskich (model NEC Multisync 
EX241UN lub równoważny) 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
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Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru należy potwierdzić pisemnie. 
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. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów i urządzeń 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. Ponadto 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dostęp do materiałów i urządzeń przed osobami 
niepowołanymi. 

2.4. Sprzęt 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących 
wykonania okablowania i montażu urządzeń powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, 
co do ich jakości oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Maszyny, urządzenia i 
sprzęt zmechanizowany używane na obiekcie 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. 
 

3. WYKONANIE MONTAŻU I URUCHOMIENIA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV  

3.1. Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej. 

Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia. 

3.2. Prowadzenie przewodów (kabli). 

Ze względu na warunki budowy i status budynku kable prowadzić, tam gdzie to możliwe, w 
istniejących kanałach kablowych wykonanego okablowania strukturalnego – na korytarzach w 
magistralach kablowych stanowiących kanały PCV zamontowane nad sufitem podwieszanym.  
Dla kamery zewnętrznej montowanej na słupie aluminiowym, należy wykorzystać istniejącą 
kanalizację teletechniczną, a od studzienki teletechnicznej do miejsca montażu słupa poprowadzić 
kable ziemne, odpowiednio oznaczone (zgodnie z wymogami normatywnymi). 

3.2.1.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 kanałów kablowych (pojemność) należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej 
rozbudowy systemu. Grodzie przeciwpożarowe należy uzupełnić materiałem o takim samym 
stopniu ochrony i wytrzymałości ppoż. 

3.2.2. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli, sygnałowych jak i zasilających należy stosować się do odpowiednich zaleceń 
producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). 

3.3. Instalowanie osprzętu 

3.3.1 Instalacja urządzeń aktywnych 

Urządzenia aktywne (rejestratory DVR, switch itp.) należy zamontować w szafach dystrybucyjnych 
na stelażu 19” za pomocą zestawu elementów śrub mocujących. Instalacja winna przebiegać 
zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
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3.3.2 Instalacja kamer 

Miejsce montażu kamer należy dobrać uwzględniając ostateczną aranżację pomieszczeń w celu 
uzyskania optymalnego pola widzenia. Sposób montażu kamer i obiektywów powinien umożliwiać 
separację masy sygnału wizji od uziemienia obudowy i lokalnego uziemienia ochronnego. Sposób 
montażu kamery powinien zapewniać dostęp do kamery, obiektywu itp. dla celów konserwacji. 
Sposób zamocowania powinien zapewniać stabilność mechaniczną oraz bezpieczeństwo 
użytkowania. 
Podczas instalacji rejestratorów należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są przysłonięte 
i zachowana jest dobra wentylacja. 
Po zakończeniu czynności montażowych należy dokonać uruchomienia wszystkich urządzeń 
odpowiedniej konfiguracji systemu oraz wizualizacji zdarzeń. 

3.4. Trasowanie 

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Grodzie przeciwpożarowe należy uzupełnić materiałem o takim samym stopniu ochrony 
i wytrzymałości ppoż. 

3.5 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania  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. 

3.6. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania przez ściany i stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 
b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 
c) obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw 
sztucznych, korytka PCV itp. 
 
 
 

5. ODBIÓR PRAC 

5.1.Wykaz czynności do wykonania w czasie odbioru: 

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym; 

- sprawdzenie sprawności wszystkich czujek poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu 
100% elementów wykrywczych); w przypadku systemów analogowych dopuszczalne jest 
sprawdzenie poziomów czułości poszczególnych czujek; 

- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup; 

- sprawdzenie zasięgu czytania wszystkich głowic, czytników, pętli; 

- sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich przycisków zdalnego oraz awaryjnego 
otwarcia drzwi; 

- sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione 
(uruchomione); 

- przeprowadzenie prób funkcjonalnych prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami 
urządzeń pomocniczych i sieci transmisji; 

- szkolenie obsługi. 

 
5.2. Dokumenty odbiorowe 
 
Przy odbiorze prac będących przedmiotem zamówienia powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja Powykonawcza systemu CCTV, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania prac, 



- 22 -  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń (instrukcje, DTR), 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu; 
- instrukcję obsługi systemu; 
- protokoły odbioru i szkolenia.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń. 
Wszelkie prace ulegające zakryciu należy dokumentować fotograficznie i załączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów. Wszystkie użyte materiały 
muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Dostarczone materiały powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, 
materiały takie należy poddać ponownemu badaniu. Należy sprawdzić zgodność zastosowanych 
materiałów z Dokumentacją Projektową.  
Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne i sygnałowe powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR. 
 
 
6.2. Kontrola jakości prac montażowych  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac montażowych. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz prac montażowych. Przed przystąpieniem do prac 

montażowych Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz prac montażowych z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i Umowie. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie powierzonych Wykonawcy prac zgodnie z umową.  

 

6.3. Badania oraz pomiary  

 

Po zakończeniu oprzewodowania systemu, a przed montażem urządzeń należy wykonać 

odpowiednie badania instalacji przewodowych, w tym: 

 
- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 
- Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 
- Prawidłowości montażu szaf dystrybucyjnych 19'' 
- Próby napięciowe i badania rezystancję izolacji instalacji. 
- Zachowania ciągłości żył roboczych. 
- Skuteczności ochrony od porażeń. 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Dokumentacji 

Projektowej, 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. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Z badań i pomiarów należy sporządzić protokół. 
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiałów i montaży, prób, badań 

i pomiarów, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat (musi je wkalkulować w koszty 

poszczególnych prac).  

 

6.4. Dokumentacja powykonawcza oraz szkolenie personelu  

 

Po zakończeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą sporządzoną wg 

odpowiednich wymagań. Wykonawca zobowiązany jest również do przeszkolenia wyznaczonych 

przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi systemu.  

 

7. Przedmiar i obmiar robót  

7.1. Przedmiar 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 

podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 

podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. 

 

Obmiar 

 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar. Obmiar wykonany będzie 

przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o terminie i zakresie prowadzenia 

obmiaru. Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla właściwego określania ilości wszelkich 

prac przedmiotowego zadania określa Przedmiar. Jakikolwiek błąd lub pominięcie w ilościach 

podanych w Przedmiarze, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich montaży 

i dostaw koniecznych do poprawnego funkcjonowania systemu.  

 

8. ODBIORY  

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z 

dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru prac dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Zamawiającemu. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia. Jakość i ilość prac ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o wizję lokalną 

oraz przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, umową i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

8.2. Odbiór ostateczny  

 

Odbiór końcowy instalacji systemów objętych dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną  

należy dokonać po wykonaniu odbioru prac ulegających zakryciu oraz po wykonaniu prób 

montażowych, badań i pomiarów instalacji zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
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Dokumentacją Projektową. Podstawowym dokumentem stwierdzającym odbiór końcowy jest 

protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę dokumenty stanowiące o zgodności 

użytych materiałów z normami, certyfikaty zgodności, znaki bezpieczeństwa atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty Techniczne protokoły z 

pomiarów i prób montażowych inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

8.4. Warunki umowy i wymagania ogólne Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 obowiązujące przepisy: 

(a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, (tekst ujednolicony Dz.U. z 2010 r. Nr 243 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 

2011 r. nr 32, poz. 159, nr 45, poz. 235, nr 94, poz. 551, nr 135, poz. 789, nr 142, poz. 829, 

nr 185, poz. 1092, nr 232, poz. 1377, Dz.U. z 2012 r. poz. 472, poz. 951) 

(b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 56 poz. 

461, 

(c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie; 

(d) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z późniejszymi 

zmianami 

(e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej( Dz. U. 2009 Nr 119, poż998) 

(f) Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 

Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 

(g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi 

zmianami, 

(h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie; 

(i) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. wraz ze zmianami o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504); 

(j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011 w 

sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej; 

(k) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013, poz. 1594, z 

późniejszymi zmianami); 

(l) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 

1221, z późniejszymi zmianami); 
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(m) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 

182, poz. 1228 z późniejszymi zmianami); 

(n) Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw  Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664  

(o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z 

późniejszymi zmianami, 

(p) Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z 

późniejszymi zmianami, 

 

e) Polskie Normy: 

(q) PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

(r) PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

(s) PN-IEC 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

(t) PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

(u) PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie 

wysokiego i niskiego napięcia 

(v) PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

(w) PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

(x) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

(y) PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

(z) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

(aa) PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

(bb) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

(cc) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

(dd) PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne łączenie i sterowanie 

– Sekcja 534. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

(ee) PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia 
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(ff) PN-HD 60364-5-54:2011   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

(gg) PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

(hh) PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne; 

(ii) PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 

Część 1-2: Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji 

wizji; 

(jj) PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 

Część 2-1: Protokoły transmisji wizji – Wymagania ogólne; 

(kk) PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania; 

(ll) PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 

dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe. 

(mm) PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane  

w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów. 

(nn) PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania. 

(oo) PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 

(pp) PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 

(qq) PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Część 5: Centra 

danych,  

(rr) PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 

(ss) PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 

2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

(tt) PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

(uu) PN-EN 50600-1:2013-06 – Technika Informatyczna, Wyposażenie i infrastruktura 

centrów przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6) 

(vv) PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania; 

(ww) PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 

10.Inne dokumenty 

Materiały, każdorazowo określane na podstawie dokumentacji projektowej: 

- wymagania techniczno-organizacyjne instalacji, montażu, programowania, eksploatacji i 

konserwacji systemów ustalonymi przez producentów, organizacje branżowe oraz 

ubezpieczycieli; 

- wymagania techniczne zalecenia zawarte w instrukcjach producentów, atesty, certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i urządzeń. 
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1. Wstęp  
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacją okablowania elektrycznego oraz strukturalnego klasy EA w oparciu o 
kabel S/FTP (PiMF) kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH i gniazda ekranowane z zespołem 
połączeniowym z wymiennymi wkładkami 1xRJ45 kat.6A w budynku Pałacu Kultury i Nauki przy Pl. 
Defilad 1 w Warszawie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby systemów bezpieczeństwa 
budynkowego, tj. Systemu telewizji dozorowej (CCTV) w budynku PKiN. 
Zakres robót obejmuje:  

 budowę sieci teleinformatycznej, pionowej, światłowodowej o topologii gwiazdy dla potrzeb 
połączeń szaf obiektowych z główną w całym budynku; 

 budowy sieci teleinformatycznej, pionowej, światłowodowej o topologii pierścienia dla potrzeb 
stworzenia 2 ringów na dachu na poziomie +6. 

 budowy sieci teleinformatycznej, poziomej, miedzianej o topologii gwiazdy na rzecz połączenia 
kamer z odpowiednimi szafami teleinformatycznymi.  

 budowy wyposażonych w urządzenia pasywne punktów dystrybucyjnych. 

 instalacji systemu Automatycznego Zarządzania Infrastrukturą teleinformatyczną. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące 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.  
 
1.5. 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.  
 
1.6. Prowadzenie robót  
Prowadzenie robót w budynku PKiN wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w 
przepisach (normach) obowiązujących w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z 
jednostkami nadzorującymi dane obiekty.  
 
1.7. Odbiór placu budowy  
Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapoznać 
się z budynkiem PKiN, gdzie będą prowadzone roboty.  
 
1.8 Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami  
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we 
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, 
szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z robotami okablowania strukturalnego.  
 
2. MATERIAŁY  
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 okablowania strukturalnego.  
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2.1. Materiały podstawowe  
 - Kabel kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A,  
- Kabel krosowy FO OM4 
- kabel okablowania strukturalnego światłowodowy R&M 
- kabel (N)HXH FE180 PH90/E90 2x2,5mm2 
- kabel S/FTP kat.7A 
- moduł ekranowany RJ45 kat.6A  
- szafy Rack wiszące 
- panel krosowy  
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie  
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy potwierdzić pisemnie.  
- 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.  
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie  
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.  
 
3. SPRZĘT  
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących 
okablowania strukturalnego 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.  
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania elementów okablowania strukturalnego i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta. Zaleca się dostarczenie urządzeń i 
elementów okablowania strukturalnego bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu z magazynu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1.Zakres robót obejmuje:  

 budowę sieci teleinformatycznej, pionowej, światłowodowej o topologii gwiazdy dla potrzeb 
połączeń szaf obiektowych z główną w całym budynku; 

 budowy sieci teleinformatycznej, pionowej, światłowodowej o topologii pierścienia dla potrzeb 
stworzenia 2 ringów na dachu na poziomie +6. 

 budowy sieci teleinformatycznej, poziomej, miedzianej o topologii gwiazdy na rzecz połączenia 
kamer z odpowiednimi szafami teleinformatycznymi.  

 budowy wyposażonych w urządzenia pasywne punktów dystrybucyjnych. 

 instalacji systemu Automatycznego Zarządzania Infrastrukturą teleinformatyczną. 

 
Wykonanie robót obejmuje: 
- budowę  nowych tras kablowych  
-budowę punktów dystrybucyjnych  
-budowę gniazd użytkowników  
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-układanie kabli  
-terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym  
-prace wykończeniowe  
-pomiary tras kablowych  
 
Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego 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.  
 
5.2. Prowadzenie przewodów (kabli).  
5.2.1.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 i światłowodowych. 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.  
 
5.2.2. Układanie kabli.  
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować się do 
odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). Symetryczne 
kable skrętkowe 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 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. Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są 
szczególnie narażone na ściskanie, zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy 
wciągania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie deptać, 
zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za 
kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np. włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za 
zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, może ulec uszkodzeniu lub 
osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać w 
oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być 
układane na wierzchu.  
 
5.3 Budowa punktów dystrybucyjnych  
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź szafach 
dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, 
kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”.  
Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i 
aktywnym jest duże. Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, 
aby zapewnić pełny dostęp do przodu i tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu 
drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy, a ścianą pomieszczenia powinna 
wynosić 15 cm. Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli 
krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w 
dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy 
montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły 
ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów. 
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku 
są wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji 
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żółto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej 
szafy. Szynę uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.  
 
5.4. Budowa gniazd użytkowników  
Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd podtynkowych oraz montowanych na 
listwach natynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w 
obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na 
zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.  
 
5.5 Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym.  
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie 
narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. W przypadku kabli skrętkowych najbardziej 
popularnymi złączami typu IDC (insulation displacement connection) są złącza typu 110  Connect. 
Należy zastosować narzędzie uderzeniowe 110, np. PN. 0-1583608-1 lub 0-1375308-1.  
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać 
odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na nastawę sprężyny dociskającej. W 
większości  przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza 
siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować 
zniszczenie złącza. Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w 
odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz 
rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru 
transmisyjnego.  
 
5.6 Zarabianie ekranowanego złącza modularnego  
Ekranowane złącze (modularne) systemu zostało zaprojektowane do współpracy z drutem 
miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i izolacji o średnicy maksymalnej 1,6 mm, 
będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego S/FTP (PiMF) o impedancji 
falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla na złączu wymaga zastosowania: - narzędzia 
uderzeniowego 110 - uchwytu złącza (typu modularnego) - wzornika długości i rozmieszczenia par 
kabla - opcjonalnie narzędzia „U” do otwierania tylnej pokrywy obudowy  
metalizowanej gniazda uniwersalnego 2GHz. Ekranowane złącze (modularne) systemu 
uniwersalnego 2GHz występuje w każdym elemencie montażowym systemu: w metalizowanych 
obudowach ekranowanych paneli krosowych oraz gniazd. Ich kształt, sposób wprowadzenia i 
zamocowania kabla zależy od rodzaju panela lub gniazda.  
 
5.6.1 Przygotowanie kabla S/FTP.  
Należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm i wywinąć fragment oplotu (S/FTP) na 
koszulkę zewnętrzną kabla.  
 
5.6.2 Umieszczenie poszczególnych par w złączu modularnym.  
W celu ułatwienia pracy narzędziem uderzeniowym należy umieścić złącze (modularne) w 
uchwycie złącza. Przy pomocy wzornika długości i rozmieszczenia par kabla należy ustalić długość 
folii ekranującej na każdej parze przygotowywanego kabla, skrócić ją przy pomocy ostrego 
narzędzia przez nacięcie jej krawędzi i oderwania folii prostopadle do osi pary. Należy zwrócić przy 
tym uwagę, by nie zdjąć folii z pary w miejscu, gdzie jest potrzebna oraz by nie uszkodzić izolacji 
żył. Następnie przy pomocy narzędzia uderzeniowego należy umieścić poszczególne żyły kabla w 
elementach IDC (insulation displacement connection) złącza (modularnego), usuwając przy tym ich 
nadmiar.  
 
5.6.3 Zamknięcie złącza.  
Należy zamknąć złącze modularne pokrywą w taki sposób, aby indywidualne ekrany par zetknęły 
się z metalizowaną obudową złącza.  
 
5.6.4 Instalacja złącza modularnego w ekranowanej obudowie.  
Złącze (modularne) z rozszytym kablem S/FTP należy zainstalować w elemencie montażowym 
systemu uniwersalnego ekranowanego zespołu połączeniowego. Sposób montażu zależy od 
rodzaju elementu montażowego i może różnić się miejscem wprowadzenia i sposobem mocowania 
kabla. Złącze (modularne) należy wsunąć i zatrzasnąć w odpowiadającej mu szczelinie elementu 
montażowego.  
 
5.6.5 Instalacja wkładki z interfejsem.  
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System uniwersalny ekranowany z zespołem połączeniowym umożliwia dowolne konfigurowanie 
łącza w zakresie wyboru interfejsu użytkownika spośród wielu dostępnych wkładek z różnymi 
interfejsami. Wkładkę należy wsunąć w element montażowy w ten sposób, aby płytka drukowana z 
nadrukowanymi pinami została umieszczona w złączu krawędziowym, zaś wewnętrzna blacha 
ekranująca wkładki zetknęła się z metalizowaną obudową elementu instalacyjnego.  
 
5.6.6 Instalacja paneli światłowodowych  
Panele krosowe światłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” za pomocą 
zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka).  
 
5.6.7 Terminowanie włókien światłowodowych  
Terminowanie włókien światłowodowych ma odbywać się przy zastosowaniu technologii spawanie 
LC – z uwagi na krótki czas działania instalatora. Każda końcówka kabla światłowodowego 
powinna być wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem 
zapasu włókien) stanowiącej ochronę włókien światłowodowych oraz miejsce, w którym należy 
przygotować odpowiedni zapas włókien: w panelach  
światłowodowych – ok. 2 m, w puszkach instalacyjnych – od 0,5 do 1m. Należy zdjąć koszulkę 
zewnętrzną przy pomocy standardowych narzędzi, usunąć elementy wzmacniające (kevlar – 
można go jednakże wykorzystać do przymocowania końcówki kabla do panela bądź prowadnicy 
włókien). Następnie należy zaznaczyć niezmywalnym markerem odległość stripowania obu włókien 
wg. przymiaru dostarczanego w zestawie narzędziowym. Dla włókien w buforze 900µm wynosi ona 
35 – 37 mm. Następnie stripperem o odpowiednich ostrzach (tnących prostopadle do osi włókna, 
rekomendujemy np.: Micro Stripper PN: 492109-2 należy usunąć bufor 900µm z obu włókien na tą 
odległość. Włókna należy wyczyścić chusteczką z alkoholem. Tak przygotowany pigtail LC jest 
łączony z włóknem t echnologią spawania. Włókna zabezpieczyć osłonką termokurczliwą i ułożyć 
w tackach w panelu.  
 
5.7. Trasowanie  
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną 
równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między 
instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między 
kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi ( lub 
innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w 
różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane 
w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. 
Szczegółowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2010.  
 
5.8. Montaż 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.  
 
5.9. Przejścia przez ściany i stropy  
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
- wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami,  
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych  
- obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed przypadkowymi 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka 
blaszane itp.  
 
5.10. Podejścia instalacji do urządzeń  
Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w 
podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią  
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego urządzenia. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub 
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elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  
 
5.11. Uziemienie i ekranowanie  
Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania 
strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie 
dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a także zapewnienie 
EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania napięć, efektu ekranowania. W celu 
uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w trzech 
wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w 
sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych 
niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych w pętlach zwarciowych 
do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i indukuje najgorsze błądzące napięcia w 
pionowych pętlach. Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie 
powinna być większa niż 50 cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie w innym 
punkcie znajdującym się w pewnej odległości. Połączenie szyny uziemiającej tablicy przełączników 
bloku sprzętu do sieci masy powinno być wykonane z indukcyjnością mniejszą niż około 1µH (0,5 
µH, jeśli jest to możliwe). Możliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o długości 0,5 m lub 
dwóch 
równoległych przewodów o długości 1 m. Idealna sieć masy jest płaska lub stanowi cienką siatkę 
kratową. Dla większości zakłóceń elektrycznych jest wystarczająca krata o długości boku kwadratu 
około 3 m. Tworzy ona kratową sieć masy. Minimalna struktura składa się z przewodu (np. 
miedzianej taśmy lub kabla) otaczającego pomieszczenie. W specyfikacjach normy EN 50310 
określono optymalne warunki, jakie powinny spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie 
działają instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna być stosowana w nowo powstających 
budynkach jak również już istniejących. W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy 
zastosować się do następujących wskazówek: o wszystkie elementy systemu muszą być 
ekranowane i pochodzić od jednego producenta, gwarantuje to niską impedancję przejścia, o 
podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i skuteczność 
ekranu, o ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, że kable stacyjne i 
krosowe muszą być również ekranowane, nie wolno przerywać ekranu, o należy zwrócić 
szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. Kontakt ekranu powinien występować 
na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya, o wszystkie ekrany kabli powinny być 
zamontowane indywidualnie w szafach dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej 
szyny uziemiającej, o każda szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny 
uziemiającej, o połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący 
ciągłość, o zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten 
sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku, o wszystkie punkty uziemień różnych 
systemów instalowanych w budynku powinny zostać połączone razem w celu zredukowania różnic 
potencjałów.  
Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki:  
1) powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W każdym 
przypadku ekran kabla powinien być dołączony na dwóch końcach do zacisków lub gniazd; 2) 
ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PNEN 50173:2012;  
3) ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości.  
Kontakt ekranu wykonany punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie mało 
przydatny przy wysokich częstotliwościach;  
4) ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń między sąsiednimi 
ekranami;  
5) należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, spleceń, pętli; 
nieciągłość wymiarów rzędu od 1% do 5% długości fali może zmniejszyć całkowitą efektywność 
ekranowania. 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 (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). 
 
5.12 Instalacja zasilania urządzeń komputerowych  
Instalacje zasilania urządzeń komputerowych projektuję się w oparciu o kabel zasilający YDY żo 
3x2,5 oraz jednofazowe zabezpieczenia różnicowo-prądowe typu A. Zaprojektowane zostały 
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gniazda wtykowe potrójne z kluczem kodującym w uchwycie Mosaic uniemożliwiającym 
podłączenie innych odbiorników.  
 
5.13 Instalacja ochrony przed dotykiem pośrednim  
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu) zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania. Samoczynne wyłączenie zasilania będzie realizowane przy 
pomocy wyłączników różnicowo-nadprądowych B16/30mA dla prądów impulsowych. Całość prac 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
5.14 Instalacja ochrony przed przepięciami  
Projektowane rozdzielnia elektryczne są wyposażone w zabezpieczenia przed przepięciami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach:  
- weryfikacja struktury systemu okablowania  
- weryfikacja doboru komponentów  
- weryfikacja wydajności systemu okablowania  
- weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.  
 
6.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania.  
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź  
budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w EN 
50173-1:2012. 6.2 Weryfikacja doboru komponentów.  
Zgodnie z punktem 6.2. „Wybór komponentów” normy PN-EN 50173-1:2012 wydajność systemu 
okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne: „ [...]  
a) komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania symetrycznego; 
b) komponenty kategorii 6 zapewniają wydajność klasy E okablowania symetrycznego;  
c) komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania symetrycznego;  
d) komponenty kategorii 7 zapewniają wydajność klasy F okablowania symetrycznego. 
e) komponenty kategorii 7A zapewniają wydajność klasy FA okablowania symetrycznego;  
 
Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności 
kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.” W przypadku doboru komponentów 
światłowodowych muszą być spełnione zapisy tej samej normy PN-EN 50173-1:2011.  
 
6.3 Weryfikacja wydajności 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 i szkieletowego w klasie 
wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być 
pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. Pomiary sieci światłowodowej powinny być 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763- 3:2009/A1:2010.  
 
6.4. Pomiary dynamiczne  
1. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.  
2. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz pionowego 
(szkieletowego). Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i 
najnowszą wersję oprogramowana wewnętrznego (firmware), umożliwiającą dokonanie analizy 
parametrów, według aktualnie obowiązujących norm.  
Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat potwierdzający 
dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).  
Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)  
- Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co najmniej IV klasą 
dokładności wskazań wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX5000), przy czym analizator 
bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, pozwalający na wykonanie fizycznych analizy 
wszystkich parametrów w paśmie min. 20% wyższym niż limit normy dla danej wydajności 
okablowania.  
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− Pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności okablowania, określonej 
w dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm ISO/IEC 11801:2002/Am2:2010 lub 
EN50173-1:2012.  
− Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być widoczne: wynik pomiaru, 
identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisująca wielkość 
marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem  
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej 
wielkości).  
 
− Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail)  
 
− W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej:  

 kanału transmisyjnego – tj. razem z kablami krosowymi (ang. „Channel”) – przy 
wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi) 
specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe i połączeniowe, 
które były wykorzystane do pomiarów konkretnych połączeń, należy zostawić przy tych 
połączeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajność docelowa jest wyższa od 
wydajności roboczej, założonej w projekcie, a kabli krosowych i połączeniowych o wyższej 
wydajności nie ma w zestawieniu materiałowym)  

 Łącza stałego – od gniazda do panela krosowego (ang. „Permanent Link”) – przy 
wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z wtykami referencyjnymi) 
specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Dostarczone kable krosowe i 
połączeniowe (zgodne ze specyfikacją) nie biorą udziału w pomiarach.  

 
− Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:    

 mapę połączeń,    

 długość połączeń i rezystancje par,    

 opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,    

 tłumienie,    

 NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,    

 ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,    

 ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,    

 RL w dwóch kierunkach,    

 PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy EA lub wyżej) lub informacje od producenta, że 
parametry te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat 
wydany przez laboratorium pomiarowe).  

 
Pomiary okablowania światłowodowego  
− Pomiary sieci światłowodowej mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 14763-3:2009/A1:2010. 
 − Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego łącza) mają być widoczne: wynik 
pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy oraz informacja opisująca wielkość 
marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, 
zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości).  
− Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, 
pass/fail) − Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego, kompletny pomiar tłumienia 
każdego włókna światłowodowego ma być przeprowadzony w dwie strony  

 od punktu A do punktu B    

 od punktu B do punktu A  
 
− W zależności od rodzaju zastosowanego włókna światłowodowego, pomiary należy 
wykonać przy dwóch długościach fali:    
 

 dla włókien wielomodowych (MM) w oknie 850nm i 1300nm    

 dla włókien jednomodowych (SM) w oknie 1310nm i 1550nm  
 
− Zalecane jest wykonanie pomiarów włókien światłowodowych za pomocą reflektometru 
OTDR (np. Fluke OptiFiber Pro lub Fluke DSX-5000 z przystawką OptiFiber) ze względu 
na pomiar i analizę poszczególnych elementów składowych toru światłowodowego.    
- Przy pomiarze reflektometrem należy użyć „rozbiegówki” oraz „dobiegówki” w celu 
określenia jakości wszystkich złączy.    
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Wymagane długości dla „rozbiegówki” i „dobiegówki” to minimum 75m dla włókna MM i 
150m dla SM  
− W przypadku pomiarów mocy optycznej (bez analizy reflektometrycznej) zalecane jest 
zastosowanie urządzeń pomiarowych, które pozwalają dokonać analizy jednocześnie 
dwóch włókien w dwóch kierunkach (np. Fluke CertiFiber lub Fluke DSX-5000 z 
przystawką CertiFiber)    

 Przed wykonaniem pomiarów ustawić referencję przy wykorzystaniu metody z 3 
kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.    

 Do ustawienia poziomu referencji i pomiaru mocy optycznej należy bezwzględnie 
wykorzystywać oryginalne kable ze złączami referencyjnymi  

 
− Warunkiem prawidłowo wykonanych pomiarów reflektometrycznych lub pomiarów    
mocy optycznej, jest odniesienie uzyskanych wyników do procedury liczenia limitu z    
normy ISO/IEC 14763-3 20  

 
6.5 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.  
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to 
sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.  
 
6.6. Prace wykończeniowe.  
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z 
listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia 
pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne 
nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą 
uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe 
z pokrywą), należy je zamknąć. 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:  
- pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,  
- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,  
- 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 
- 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  
- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych  
- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników  
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 
rzeczywistością. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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 elektrycznych jest 1 m.  
Jednostką obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet).  
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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.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi wstępnemu,  
- odbiorowi końcowemu.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inwestor.  
 
8.3. Odbiór wstępny robót  
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych  licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4. Odbioru wstępnego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy.  
Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstępnego 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, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.  
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 
wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),  
- ustalenia technologiczne,  
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,  
- dziennik budowy,  
- oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,  
- rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi,  



- 38 -  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, - 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
- instrukcje eksploatacyjne,  
- protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych elektroenergetycznych 
wraz z układami pomiarowymi,  
- Protokoły sprawdzeń i odbiorów przewodów wentylacyjnych oraz skuteczności wentylacji 
mechanicznej.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 
termin odbioru wstępnego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót". Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminu realizacji.  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
9.1. Normy  
- PN-EN 50174-1:2002 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. 
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości Norma z roku 2002 na podstawie normy europejskiej z 
roku 2000, w której przedstawione są podstawowe wytyczne specyfikacji systemów okablowania 
strukturalnego, wymagania dotyczące dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz 
zalecenia konserwacji okablowania.  
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków Norma z roku 2009 na podstawie normy europejskiej z 
roku 2002 opisująca podstawowe wymagania dotyczące planowania, implementacji i obsługi 
okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla osób zajmujących się zlecaniem wykonania, 
wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacją okablowania.  
- PN-EN 50310:2006 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym Polska norma opracowana na podstawie normy  
- PN-EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń wyrównawczych dla sprzętu 
informatycznego w budynkach omawiane są pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, 
niezawodności działania i kompatybilności elektromagnetycznej.  
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
- PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jedno żyłowe o izolacji polwinitowej.  
- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- N SEP-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 
mieszkalnych. Podstawy planowania.  
 
9.2. Inne akty prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z 
późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1995 
r. poz. 48)  



- 39 -  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 
690) ( wraz z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr. 25 z 1995 r. poz. 133) - Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z 1972 r.)  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Instalacje elektryczne  
 
Uwaga: Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane 
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

 

Nr 05 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja prac wg (CPV) - Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

45 310 000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 

45 311 100-1 Prace dotyczące okablowania elektrycznego 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla potrzeb instalacji Systemu 

Nadzoru i Rejestracji Wideo (telewizji dozorowej) - CCTV oraz Systemu zarządzania PSiM 

w budynku Pałacu Kultury i Nauki przy Pl. Defilad w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

b) instalacje elektryczne siłowe 

c) montaż tablic rozdzielczych budynku, głównej oraz tablic lokalnych 

d) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

e) demontaż instalacji elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem nadzoru. 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną 
na rzutach. 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

 Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli 

(również w obrębie rozdzielnic). Przewód neutralny (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego, 

 W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) nie 

mogą być połączone, 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają 

one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, 

muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego, 
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 Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i 

poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie 

należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste 

rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane, 

 Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych, 

Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, 

stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość 

poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. 

 Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy 
montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania 
poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia. 

 

1.6. Układanie przewodów i kabli 

Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDYżo i YKYżo 750V 
prowadzonymi: 

 w strefach sufitów podwieszanych w korytkach instalacyjnych, 

 w strefach podniesionej podłogi w kanałach kablowych, 

 w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ścianach g/k, bezpośrednio pod tynkiem w 

ścianach murowanych. 

Wszystkie puszki połączeniowe należy oznakować numerami obwodów. Puszki połączeniowe 
montować w miejscach dostępnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym i na korytkach 
instalacyjnych. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne powinny 
posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył 
zgodnie z PN. 

 

 

 

2. Materiały 

2.1. Materiały instalacyjne 

Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: 

 rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w ściankach g-

k, 

 korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej,  

 puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 

 puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb. 

2.2. Rozdzielnice oddziałowe i tablice dystrybucji z wyposażeniem projektowanym 

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

2.2.   Tablice T-L06/.zaprojektowano jako wyposażenie obudowy teleinformatycznej w standardzie 

19” 

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm
2
 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.4.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm
2
 na napięcie znamionowe 

250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.5.   Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie. 
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2.6. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm
2
, 380 V (do 

instalacji szczelnych). 

2.7.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 

80 mm. 

2.8.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe i natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.9.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 

2.10.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 

2.11.  Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 6 mm. 

2.12.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

1. Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

2. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 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.  

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 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. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu   

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 

opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 

kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 

w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
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5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca 

się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 
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odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 

innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne 

będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt 

oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable 

uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 

wraz z założeniem pokryw.  

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 



- 48 -  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 

i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

5.11. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
pomiaru rezystancji izolacji przewodów, działania wyłączników różnicowych oraz oświadczenie, z 
którego wynika, że instalacje wykonane zostały zgodnie z projektem, odpowiadają przepisom, PN i 
nadają się do eksploatacji. 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 
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W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać 

demontaż instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 

1.   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami 4, 5 i przepisów 6. 

2.   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne  

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów powykonawczych. 

10. Przepisy związane 

1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

4. PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

5. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

6. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

  

  

  

 

 


