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ST 0.1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) obejmujące swym zakresem obiekt 
zabytkowego kościoła p.w. św. Bartłomieja w m. Jełowa . Obiekt został wpisany do rejestru 
zabytków pod nr rej.: 632/59 z 13.10.1959r. 
1.2. Zakres zastosowania 
Specyfikacja techniczne zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie 
wykonawczym systemu SAP i obejmuje: 

• dostawę materiałów instalacyjnych, 
• wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej dostarczającej zasilanie podstawowe 

dla urządzeń SAP, 

• wykonanie instalacji sygnałowej kablowej oraz częściowo radiowej , 
• montaż urządzeń, 
• programowanie i uruchomienie. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inwestora. 
 
2. Materiały 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument, 

• Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora, 

• Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta 
o zgodności z odpowiednimi dyrektywami, 

• Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi 
w instrukcji obsługi, 

2.2 Składowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Czujki powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych 
pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie 
wydzielających ciepło. 
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Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach 
katalogowych w szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy unikać 
narażania kabli na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego oraz opadów 
atmosferycznych, deszczu i śniegu. 
Końce kabla musza być zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany w trakcie prac musi spełniać przepisy BHP oraz umożliwiać sprawne 
ich wykonanie. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały i urządzenia powinny być przewożone suchymi i krytymi środkami transportu, z 
uwzględnieniem wskazań transportowych podanych przez producentów, zabezpieczone przed 
przesuwaniem się i gwałtownymi wstrząsami. 
4.2. Wymagania szczegółowe transportu kabli 

• Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem 
się, 

• W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą 
sąsiedniego bębna, 

• Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach, 
• Do zdejmowania bębnów należy używać wózków podnośnikowych, dźwigów 

samochodowych lub zewnętrznych, 
• Nie wolno zrzucać bębnów bezpośrednio na ziemię. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją 
projektową w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także tak, aby nie 
dochodziło do pogorszenia walorów użytkowych istniejących elementów infrastruktury 
wskutek niewłaściwego wykonania robót. Wszelkie operacje technologiczne należy 
wykonywać z zachowaniem: 

• bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

• bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, 
• zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót oraz zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Podczas realizacji robót należy przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności nie wykonywać 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
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 Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją składającą 
się na SIWZ, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto prace należy 
wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 
1) Obowiązujących Polskich Norm. 
2) Ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 
740) 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690). 
4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). 
5) Właściwych przepisów BHP i ppoż. 
Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Należy stosować standardy robót zapewniające wysoką jakość oraz niezawodność połączeń i 
transmisji. 

 Przed przystąpieniem do robót należy: 

• Ustalić przebieg instalacji przewodowej w pomieszczeniach chronionych z 
zamawiającym, 

• Ustalić punkty poboru energii dla centrali SAP. 
5.2 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Urządzenia powinny być zamontowane w taki sposób, aby nie występowały zmiany ich 
usytuowania podczas pracy. Powierzchnia, na której są montowane powinna być stała, 
pozbawiona wibracji i udarów. Miejsce montażu powinno być trudno dostępne dla osób 
niepowołanych. Przyłączanie przewodów i elementów instalacyjnych należy wykonać przez 
przykręcanie, zaciskanie lub lutowanie. Połączenia nie mogą powodować przecinania 
końcówek. Połączenia muszą mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną 
oraz powinny być od siebie elektrycznie odizolowane. 
Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub 
naprężenia występujące w konkretnym zastosowaniu. 
Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo 
zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. 
Wszystkie urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta 
zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do poszczególnych urządzeń. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
Sprawdzenie robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników: 
• uprawnienia elektryczne – przynajmniej jedna osoba, 

• autoryzacje lub zaświadczenia o szkoleniu na instalowaną centralę SAP 
• posiadanie atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia, 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• ułożenie kabli, 
• montaż urządzeń, 

• wykonanie pomiarów, 
• wystawienie deklaracji zgodności na zainstalowany system zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 
 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli 
6.2.1 Urządzenia SAP 

• Dokładnemu sprawdzeniu należy poddać świadectwa kwalifikacyjne dla wszystkich 
urządzeń systemu SAP oraz ich termin ważności, 

• Każda z czujek po uruchomieniu systemu powinna być sprawdzona pod względem 
reakcji na zdarzenie alarmowe. 

• Należy sprawdzić poprawność montażu wszystkich urządzeń oraz zgodność ich 
rozmieszczenia z dokumentacją techniczną. 

• Należy sprawdzić zasilanie główne oraz zasilania awaryjne 
• Działanie sygnalizatorów powinno być sprawdzone poprzez wywołanie alarmu 

6.2.2 Linie kablowe 
• Należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń 
• Sprawdzeniu należy poddać ciągłość poszczególnych żył kabli 
• Należy sprawdzić, czy zachowany został odpowiedni promień gięcia kabli 

6.3.3 Pomiary 
 Dla instalacji elektrycznej muszą zostać wykonane pomiary oporności izolacji oraz 
zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
· m (metr) 
· szt. (sztuka) 
Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zużytych 
materiałów. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
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Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów jak i ilości, 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie i konserwację; 
d) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji systemu. 
8.2. Dokumentacja 
Dla zainstalowanego systemu należy dostarczyć następującą dokumentację 

• dokumentacja powykonawczą 

• protokół szkolenia 
• protokół odbioru 

8.2.1 Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• charakterystykę obiektu, 
• opis funkcjonalny systemu, 

• opis techniczny sytemu, 
• rozmieszczenie urządzeń, 

• przebieg tras kablowych, 
• schematy blokowe, 

• specyfikację zastosowanych urządzeń, 
• wykaz urządzeń i materiałów, 
• bilans energetyczny 

• wskazówki dla administratora i konserwatora 
• świadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urządzeń 

• instrukcję obsługi dla administratora systemu 
8.2.2 Protokół szkolenia 
Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały 
przeszkolone wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy 
wskazać osobę pełniącą funkcję administratora systemu. 
8.2.3 Protokół odbioru 
Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej 
dokumentacji. 
9. Przepisy związane 
-PN-IEC 60364-4-41 – „Ochrona przeciwporażeniowa’ 
-PN-IEC 60364-4-43 – „Ochrona przed prądem przetężeniowym”; 
-PN-EN 50130-4 – „Systemy alarmowe – wymagania dotyczące odporności urządzeń 
systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych” 
-PN-EN 50131 – „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania 



8 

 

SST 0.02 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbiór systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) obejmujące swym zakresem obiekt 
zabytkowego kościoła p.w. św. Bartłomieja w m Jełowa . Obiekt został wpisany do rejestru 
zabytków pod nr rej.: 632/59 z 13.10.1959r. 
1.2. Zakres zastosowania 
Specyfikacja techniczne zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie 
wykonawczym systemu SSWiN i obejmuje: 

• dostawę materiałów instalacyjnych, 
• wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej dostarczającej zasilanie podstawowe 

dla urządzeń SSWiN, 

• wykonanie instalacji sygnałowej miedzianej, 
• montaż urządzeń, 
• programowanie i uruchomienie. 

1.4. Określenia podstawowe 
System alarmowy włamania – instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania 
obecności, wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego, 
Centrala alarmowa – zespół środków sprzętowych i programowych, działający według 
określonego algorytmu i realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie 
alarmowym, 
Czujka – urządzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych 
warunków wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa, 
Zasilacz lokalny – zasilacz włączony do sytemu w miejscu odległym od zasilacza 
podstawowego, w celu lokalnego polepszenia parametrów zasilania urządzeń systemu, 
Ochrona przeciwsabotażowa – zastosowanie środków elektrycznych lub mechanicznych, 
zapobiegających celowym zakłóceniom działania systemu alarmowego lub jego części, 
Linia dozorowa – połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową 
Pasywna czujka podczerwieni – czujka wykorzystująca zjawisko wykrywania zmian 
natężenia promieniowania podczerwonego wywoływanych przez intruza, 
Czujka mikrofalowa – czujka wykorzystująca zjawisko zmiany częstotliwości fali 
elektromagnetycznej w paśmie mikrofalowym, odbitej od poruszającego się intruza, 
Czujka dualna – czujka wykorzystująca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i przetwarzane, 
a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki, 
Czujka kontaktronowa – czujka stykowa, w której elementem stykowym jest kontaktron 
Manipulator – urządzenie sterujące, stosowane do zmiany stanu systemu alarmowego drogą 
wprowadzania kodu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inwestora. 
 
2. Materiały 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument, 

• Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora, 
• Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta 

o zgodności z odpowiednimi dyrektywami, 
• Urządzenia systemu alarmowego muszą posiadać odpowiednią klasę („C” lub „S”) 

zgodnie z Projektem Wykonawczym, potwierdzoną certyfikatem lub świadectwem 
kwalifikacyjnym, 

• Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi 
w instrukcji obsługi, 

• Kable elektryczne powinny posiadać napięcie znamionowe 450/750V oraz izolacje i 
powłokę polwinitową. 

2.2 Składowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Czujki powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych 
pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie 
wydzielających ciepło. 
Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach 
katalogowych w szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy unikać 
narażania kabli na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego oraz opadów 
atmosferycznych, deszczu i śniegu. 
Końce kabla muszą być zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany w trakcie prac musi spełniać przepisy BHP oraz umożliwiać sprawne 
ich wykonanie. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Materiały i urządzenia powinny być przewożone suchymi i krytymi środkami transportu, z 
uwzględnieniem wskazań transportowych podanych przez producentów, zabezpieczone przed 
przesuwaniem się i gwałtownymi wstrząsami. 
4.2. Wymagania szczegółowe transportu kabli 

• Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem 
się, 

• W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą 
sąsiedniego bębna, 

• Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach, 
• Do zdejmowania bębnów należy używać wózków podnośnikowych, dźwigów 

samochodowych lub zewnętrznych, 
• Nie wolno zrzucać bębnów bezpośrednio na ziemię. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją 
projektową w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także tak, aby nie 
dochodziło do pogorszenia walorów użytkowych istniejących elementów infrastruktury 
wskutek niewłaściwego wykonania robót. Wszelkie operacje technologiczne należy 
wykonywać z zachowaniem: 

• bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 
• bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, 

• zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót oraz zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Podczas realizacji robót należy przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności nie wykonywać 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją składającą 
się na SIWZ, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto prace należy 
wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 
5) Obowiązujących Polskich Norm. 
6) Ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 
740) 
7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690). 
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). 
5) Właściwych przepisów BHP i ppoż. 
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Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Należy stosować standardy robót zapewniające wysoką jakość oraz niezawodność połączeń i 
transmisji. 

 Przed przystąpieniem do robót należy: 
• Ustalić przebieg instalacji przewodowej w pomieszczeniach chronionych z 

zamawiającym, 

• Ustalić punkty poboru energii dla centrali alarmowej. 
5.2 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3 Lokalizacja urządzeń central alarmowych i urządzeń sterujących 
Urządzenia sterujące i rejestrujące należy instalować w pomieszczeniach chronionych przez 
systemy alarmowe. Dostęp tylko dla administratora bezpieczeństwa i uprawnionego serwisu. 
 
5.4 Zasilanie urządzeń alarmowych 
 
Zasilanie sieciowe 

Centralę systemu alarmowego należy zasilić przewodem YDY 3x1,5 mm2  z wydzielonego 
pola rozdzielni głównej kościoła. Do tego pola nie wolno dołączać innych odbiorników 
energii elektrycznej. Zabezpieczenie zasilania systemów alarmowych należy odpowiednio 
oznakować, np. „ZASILANIE CENTRALI ALARMOWEJ" oraz wpisać numer 
zabezpieczenia do egzemplarza dokumentacji powykonawczej. 

 Zasilanie rezerwowe 

 Zasilanie rezerwowe central systemów alarmowych/urządzeń sterujących stanowią baterie 
akumulatorów bezobsługowych 12 V DC zainstalowane wewnątrz centrali 
alarmowej/urządzeń sterujących. Pojemność akumulatorów powinna być dobrana tak, aby 
umożliwi ć pracę w czasie 36/60 godzin w trybie awaryjnym dla systemu 
alarmowego/urządzeń sterujących. 

 
5.4 Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia kabli przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych lub korytkach, 

• przejścia między pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być 
wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wymaganą wytrzymałość 
ogniową, 
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• obwody instalacji elektrycznych przechodzące 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. 
 

5.3 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Urządzenia powinny być zamontowane w taki sposób, aby nie występowały zmiany ich 
usytuowania podczas pracy. Powierzchnia, na której są montowane powinna być stała, 
pozbawiona wibracji i udarów. Miejsce montażu powinno być trudno dostępne dla osób 
niepowołanych. Przyłączanie przewodów i elementów instalacyjnych należy wykonać przez 
przykręcanie, zaciskanie lub lutowanie. Połączenia nie mogą powodować przecinania 
końcówek. Połączenia muszą mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną 
oraz powinny być od siebie elektrycznie odizolowane. 
Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub 
naprężenia występujące w konkretnym zastosowaniu. 
Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo 
zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. Do 
tego celu należy wykorzystać listwy PCV. 
Wszystkie urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta 
zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do poszczególnych urządzeń. 
Zasilanie podstawowe 230V AC 50Hz musi być doprowadzane do centrali alarmowej i 
modułów rozszerzeń przy pomocy przewodu trzyżyłowego (z oddzielną żyłą uziemiającą). 
Przewód ochronny (żólto-zielony) powinien być podłączony do odpowiedniego zacisku w 
obudowie centrali. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
Sprawdzenie robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników: 
• uprawnienia elektryczne – przynajmniej jedna osoba, 

• autoryzacje lub zaświadczenia o szkoleniu na instalowaną centralę alarmową – 
przynajmniej jedna osoba, 

• licencje pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia – wszyscy biorący 
udział w zamówieniu (przynajmniej jedna osoba musi posiadać licencję II stopnia), 

• posiadanie atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia, 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• ułożenie kabli, 
• montaż urządzeń, 

• wykonanie pomiarów, 
• wystawienie deklaracji zgodności na zainstalowany system zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 
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6.2 Szczegółowe zasady kontroli 
6.2.1 Urządzenia SSWiN 

• Dokładnemu sprawdzeniu należy poddać świadectwa kwalifikacyjne dla wszystkich 
urządzeń systemu SSWiN oraz ich termin ważności, 

• Każda z czujek po uruchomieniu systemu powinna być sprawdzona pod względem 
reakcji na zdarzenie alarmowe. 

• Sprawdzeniu należy poddać również zabezpieczenia antysabotażowe poszczególnych 
urządzeń, 

• Należy sprawdzić poprawność montażu wszystkich urządzeń oraz zgodność ich 
rozmieszczenia z dokumentacją techniczną. 

• Należy sprawdzić zasilanie główne oraz zasilania awaryjne 
• Działanie sygnalizatorów powinno być sprawdzone poprzez wywołanie alarmu 

6.2.2 Linie kablowe 
• Należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń 
• Sprawdzeniu należy poddać ciągłość poszczególnych żył kabli 

• Należy sprawdzić, czy zachowany został odpowiedni promień gięcia kabli 
6.3.3 Pomiary 
 Dla instalacji elektrycznej muszą zostać wykonane pomiary oporności izolacji oraz 
zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
· m (metr) 
· szt. (sztuka) 
Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zużytych 
materiałów. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów jak i ilości, 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie i konserwację; 
d) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji systemu. 
8.2. Dokumentacja 
Dla zainstalowanego systemu należy dostarczyć następującą dokumentację 
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• dokumentacja powykonawczą 

• protokół szkolenia 
• protokół odbioru 

8.2.1 Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• charakterystykę obiektu, 

• opis funkcjonalny systemu, 
• opis techniczny sytemu, 
• rozmieszczenie urządzeń, 

• przebieg tras kablowych, 
• schematy blokowe, 

• specyfikację zastosowanych urządzeń, 
• wykaz urządzeń i materiałów, 
• bilans energetyczny 

• wskazówki dla administratora i konserwatora 
• świadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urządzeń 

• instrukcję obsługi dla administratora systemu 
8.2.2 Protokół szkolenia 
Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały 
przeszkolone wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy 
wskazać osobę pełniącą funkcję administratora systemu. 
8.2.3 Protokół odbioru 
Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej 
dokumentacji. 
9. Przepisy związane 
-PN-IEC 60364-4-41 – „Ochrona przeciwporażeniowa’ 
-PN-IEC 60364-4-43 – „Ochrona przed prądem przetężeniowym”; 
-PN-EN 50130-4 – „Systemy alarmowe – wymagania dotyczące odporności urządzeń 
systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych” 
-PN-EN 50131 – „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania” 
 
SSWiN (CPV 45312200-9) 
1. Wymagania dla nadzorującego systemu alarmowego: 
1. Stosowana centrala alarmowa powinna w sposób łatwy umożliwiać rozproszenie systemu 
polegające na możliwości instalacji kolejnych modułów rozszerzeń na magistralach 
systemowych. 
2. Stosowana centrala musi być jednostką adresowalną na poziomie każdego zainstalowanego 
modułu. 
3. Stosowana centrala powinna umożliwiać w prosty sposób integrację z innymi systemami 
słaboprądowymi za pośrednictwem modułów typu RS232 / ETHERNET oraz protokołu SIA 
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4. Wszystkie zasilacze systemowe powinny być wyposażone w funkcję auto kontroli 
parametrów elektrycznych typu: stan bezpieczników, aktualny pobór prądu z zasilacza, stan 
akumulatora. 
5. Wszystkie wspomniane parametry muszą być odwzorowane na ekranie dowolnego 
manipulatora systemowego. 
6. Każdy moduł systemu musi być wyposażony w opcje testu komunikacji z płytą główną 
centrali a procentowy wskaźnik poprawności komunikacji musi być dostępny na ekranie 
dowolnego manipulatora systemowego. 
7. Centrala powinna być wyposażona w moduł kontroli rezystancji dowolnie wybranego 
adresu linii dozorowej. Pomiar rezystancji linii dozorowej powinien się odbywać za 
pośrednictwem manipulatora LCD. 
8. Zastosowana centrala musi posiadać możliwość programowania użytkowników 
posługujących się 4,5 lub 6 cyfrowym PIN-em jak i kartą kontroli dostępu. 
2. Warunki eksploatacyjne dla urządzeń: 
Wymagania dla urządzeń systemu alarmowego stosowanych wewnątrz pomieszczeń 
ogrzewanych: 
1. Temperatura pracy elementów wewnątrz 0 do + 40 °C. 
2. Temperatura pracy elementów na zewnątrz (sygnalizator) – temp pracy -25 do +40 °C. 
3. Przewody linii dozorowych – przewody wewnętrzne układane w korytach instalacyjnych 
4. Przewód zasilający – przewody wewnętrzne układane w korytach instalacyjnych 
5. Czas podtrzymania zasilania awaryjnego – zasilacze buforowe 
3. Świadectwa i certyfikaty: 
1. Dla klasy SA4 systemów alarmowych stosować urządzenia posiadające aktualne 
certyfikaty TECHOM w klasie S, w przypadku nie występowania niezbędnych, a 
przewidzianych normami lub odrębnymi przepisami urządzeń w tej klasie stosować 
urządzenia w klasie C. 
2. Dla klasy SA3 systemów alarmowych stosować urządzenia posiadające aktualne 
certyfikaty TECHOM w klasie C. 
3. Stosować urządzenia i materiały instalacyjne posiadające certyfikat CE. 
 


