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SPIS TRE CI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZ  OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
REMONT DACHU WRAZ ZE ZMIAN  SPOSOBU U YTKOWANIA PODDASZA

NIEU YTKOWEGO NA FUNCJE U YTKOWE Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI 
W BUDYNKU DU EGO INTERNATU MOW W JAWORZU

Jaworze ul. Zdrojowa 90 dzia ka nr ew.  1178 / 18  obr b: Jaworze
Inwestor: M odzie owy O rodek Wychowawczy w Jaworzu  43-384 Jaworze, ul.
Pa acowa 1

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z instalowaniem Systemów Sygnalizacji Po aru, oznaczanych w
dalszej cz ci SSP oraz D wi kowych Systemów Ostrzegawczych, oznaczanych w dalszej
cz ci DSO.

Elementy instalacji DSO s  wykorzystywane w praktyce do nag niania obiektu lub jego
cz ci, w czasie kiedy nie ma po aru. Wszelkie takie zastosowania DSO musz  by  okre lone
przez u ytkownika, przed projektowaniem instalacji, poniewa  od przyj tego modelu
nag nienia obiektu zale y sposób konfigurowania instalacji DSO. Wobec wielofunkcyjnego
zastosowania instalacji DSO mo na równie  wykorzysta  niniejsz  specyfikacj  techniczn  do
opracowania na jej podstawie specyfikacji szczegó owej dla instalacji nag nienia budynku.

Uzupe nieniem niniejszej specyfikacji dla uk adania linii kablowych, wykonywanych z kabli z
ami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) „Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych wewn trznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, monta u
opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt.
1.8.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i
odbioru robót w zakresie:
– instalowania systemów sygnalizacji i alarmu po aru w obiektach budowlanych,
– instalowania d wi kowych systemów ostrzegawczych DSO w budynkach, w których

stosowanie tego systemu jest obligatoryjne (Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

– transportu i sk adowania materia ów, trasowania linii kablowych, robót monta owych
wszelkich urz dze  sk adaj cych si  na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. 

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
– kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci

roboty murarskie, lusarsko-spawalnicze, monta  elementów osprz tu instalacyjnego, próby
zadzia ania i badania pomonta owe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z sieci
alarmow  powiadamiania PSP lub z systemem zarz dzania budynkiem (z ang. BMS –
Building Management Systems) 

– wbudowaniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj
techniczn ,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów
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wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych

kabli i linii oraz wszelkich elementów sterowania r cznego, powoduj cych zadzia anie
systemu alarmowego w razie potrzeby.

– przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami
kwalifikuj cymi montowanych elementów systemu, a tak e przeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracowników obs ugi przysz ego u ytkownika.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a
tak e z podanymi poni ej:
1.5.1.System Sygnalizacji Po aru SSP
Centrala Sygnalizacji Po arowej (CSP)  – centralna cz  instalacji sygnalizacji po arowej
SAP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagro enia
po arowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub r cznych ostrzegaczy
po arowych. W momencie odebrania sygna u alarmu centrala automatycznie mo e uruchomi
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przes  sygna  alarmu do stacji
monitoringu. Przeka niki wewn trzne centrali pozwalaj  uruchomi  zewn trzne
zabezpieczaj ce urz dzania przeciwpo arowe oraz kontrolowa  ich stan. Projekt i wykonanie
musz  by  zgodnie z norm  PN-EN 54-2.

tla dozorowa  – zespó  po czonych ze sob , za pomoc  kabla alarmowego, elementów
systemu – ich ilo  zale y od wielko ci i typu centrali.
Monitoring – zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji
po arowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podj cia dzia  interwencyjnych.
Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygna u alarmu, przekazywanego przy pomocy

czy telekomunikacyjnych lub radiowych.
Podzia  obszaru nadzorowanego  – system podzia u SAP na elementy sk adowe instalacji
(konfiguracja) zale y od wielko ci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagro enia
po arowego poszczególnych jego cz ci.
– Budynek
– Strefa po arowa (np. fragment budynku)
– Strefa dozorowa (np. kondygnacje)
– Obszar ochronny (np. pomieszczenie)
– Czujka (wydzielona przestrze  chroniona przez system)
Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku po aru – zgodnie z
niemieck  norm  DIN 4102 cz  12/11.98 jest zachowany, je eli w linii kablowej znajduj cej
si  pod wp ywem ognia w okre lonym minimalnym czasie nie nast pi przerwa przep ywu pr du
zasilaj cego przez ww. urz dzenia i aparaty ani nie nast pi zwarcie.

System kablowy stanowi  kable odporne na dzia anie wysokiej temperatury oraz w ciwy
sposób ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kana y
ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a tak e osprz t
monta owy – wsporniki poziome i pionowe, czniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe,
przed ki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, pow oki, folie i inne
warstwy ochronne na zewn trz lub wewn trz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okre la
czas ochronnego dzia ania (w minutach).
Klasa odporno ci ogniowej kabli i przewodów  – wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi
ci  przekazywania sygna ów przez okre lony czas. W przypadku kabli z przewodami o
przekroju nie wi kszym od 2,5 mm2  (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza si
symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.
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Przygotowanie pod a  – zespó  czynno ci wykonywanych przed uk adaniem kabli i innych
elementów instalacji, maj cych na celu zapewnienie mo liwo ci ich monta u lub u enia
zgodnie z dokumentacj ; zalicza si  tu nast puj ce grupy czynno ci:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– osadzanie ognioodpornych ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
– wykucia i przekucia wymagane do prawid owego monta u elementów systemu,
– monta  ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i uk adania kabli, 
– monta  ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
– monta  kablowych przej  ogniochronnych, mi dzystrefowych, zbudowanych zgodnie z

wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót monta owych
Roboty monta owe elementów instalacji elektrycznej dotycz cej sygnalizacji po arowej oraz

wi kowego systemu ostrzegawczego nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której
wykaz oraz podstawy prawne sporz dzania podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV
45000000-7 pkt 1.6.
Dodatkowo dokumentacja robót monta owych powinna zawiera :
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie

publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

– dokumenty wiadcz ce o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpo arowej a tak e o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

– protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z
za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,

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

1.8. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 1 2 1 0 0 – 8
Instalowanie po arowych
systemów  Alarmowych
(SAP)

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
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Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu
po danego standardu wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .

Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów
pod warunkiem:
– spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. nale y dokona  tego kompleksowo dla

ca ego zast pczego systemu w elementach instalacji SAP i DSO. Wyj tek stanowi  u yte kable
wraz z elementami s cymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub
ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i po cze  DSO. Te elementy mo na
traktowa  jako integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje konieczno ci zmian w
innych elementach instalacji alarmowej.

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i monta u instalacji SAP  w obiektach budowlanych nale y stosowa  kable,
osprz t oraz aparatur  i urz dzenia posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz posiada  certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego
upowa niony przedstawiciel:
– dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego

systemu oceny zgodno ci,
– wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj
Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

– oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,

– wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,

– wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj
projektow , sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wa nego certyfikatu
CNBOP i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym przez Rzeczoznawc  PSP projekcie dotycz cym
monta u instalacji SAP i DSO w danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Informacje techniczne o zastosowanych materia ach i wyrobach w tym wiadectwa jako ci,
wiadectwa homologacji, wiadectwa zgodno ci, instrukcje monta u i eksploatacji, gwarancje

producentów musi posiada : 
1. Ka dy odcinek p tli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane w ciwo ci dla

kabli okre laj  elementy instalacji sygnalizacji po arowej lub alarmowej oraz DSO,
2. Osprz t instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, r czne ostrzegacze po arowe, 
3. Systemy s ce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w
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budynku linii kablowych alarmowych i po cze  DSO.

2.2.1.Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu po arowego – rodzaje i uk ady
Izolacja  – jako izolacj  stosuje si  tworzywa bezhalogenowe, gum  silikonow  a dla kabli
tzw. „prze ywaj cych” (podtrzymuj cych funkcj  kabla ) stosowanych do instalacji DSO –
dodatkowo ta ma mikowa.
Pow oka  – chroni izolacj  kabla przed czynnikami zewn trznymi, g ównie temperatur ,
wykonana z tworzyw bezhalogenowych. 
Wype nienie – materia  izolacyjny, stosowany pomi dzy ami kabla a pow ok , w celu
ograniczenia mo liwo ci jonizacji powietrza w przestrzeni wn trza kabla. Dla stosowanych w
instalacjach sygnalizacji po arowej lub alarmowej i DSO g ownie stosuje si  tworzywa sztuczne
– ta my poliestrowe (tak e dodatkowo pokryte jednostronnie warstw  aluminium), uniepalnion
halogenow  mieszank  gumow  itp.
Os ona zewn trzna – chroni kabel przed szkodliwym wp ywem czynników chemicznych i
wilgoci przy wzro cie temperatury. Os ony wykonuje si  z tworzyw sztucznych
bezhalogenowych.
Oznaczenia przewodów – w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji przewodów
ognioodpornych dodano do oznacze  wg krajowego systemu, symbole okre laj ce czas
ochronnego dzia ania np. EI 30 lub klas  odporno ci ogniowej np. PH 60.

Wykaz kabli i przewodów instalacji do zasilania i przesy u sygna ów SAP i DSO,
posiadaj cych wa ny certyfikat CNBOP:
– Kabel bezpiecze stwa bezhalogenowy na napi cie 300/500 V ekranowany i nieekranowany

typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf, HlgGsekwf,
– Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpo arowych typu YnTKSY i YnTKSX

w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw
(1-10)x2x(0,8-1,05),

– Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppo . typu HDGs
(FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE 180)
PH 90,

– Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpo arowych typ HTKSH PH90 i
HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 1,0; 1,05;
1,4; 1,8; 2,3) mm,

2.2.2.Osprz t kablowy 
Czujki po arowe – s  elementami bezpo redniego, automatycznego wykrywania po aru. Ich
podzia  zosta  dokonany w oparciu o zjawiska zwi zane z kolejno po sobie nast puj cymi
fazami po aru:

Jonizacyjne czujki dymu  – zawieraj ród o promieniotwórcze o bardzo ma ej
aktywno ci, w ich dzia aniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w komorze
pomiarowej czujki – dzia aj  punktowo.
Optyczne czujki dymu – dokonuj  pomiaru rozproszonego przez dym wiat a w zakresie
podczerwieni – dzia aj  punktowo.
Liniowe czujki dymu  – tworzy je zespó  nadajnika i odbiornika widma podczerwonego,
oddalonych od siebie – pojawienie si  dymu wyzwala alarm.
Czujki temperaturowe (ciep a)  – zadzia anie powoduje zmiana temperatury otoczenia.
Wyst puj  w trzech rodzajach: 

1. czujki nadmiarowe w czaj  alarm po przekroczeniu okre lonej temperatury, 
2. czujki ró nicowe reaguj  na przyrosty temperatury w okre lonym czasie, 
3. czujki nadmiarowo-ró nicowe za  s  czujkami dualnymi, cz cymi oba wymienione

typy.
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Czujki p omienia  – dzia aj  na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego
przez p omie  w pa mie od 100 nm do 1000 nm.

Gniazda monta owe czujki po arowej – pozwala na szybkie pod czenie instalacji poprzez
atwe naprowadzanie i czenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposa one jest w
zatrzask, uniemo liwiaj cy wyj cie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

czne ostrzegacze po arowe – priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP.
Wyst puj  jako wewn trzne lub do instalowania na zewn trz i w trudnych warunkach
rodowiskowych.

Urz dzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP (centralki)
Przyk adowe elementy (podzespo y), wchodz ce w sk ad centralki:
– Panele: obs ugi, wy wietlacza, steruj co-informacyjny, informacyjny,
– Zasilacz wraz z przetwornic  napi cia linii czujek,
– Modu y: procesora, p tli dodatkowych, wej -wyj , bezpieczników, wielofunkcyjny,
– P yta g ówna jedno- i dwup tlowa,
– Przetwornica do panelu zdalnej obs ugi i sygnalizacji,
– Przetwornik portu drukarki,
– Drukarka centrali.

2.2.3.Specyfikacja materia owa
Instalacja sygnalizacji po arowej - wykaz materia ów wg Projektu Wykonawczego.
2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych instalacji sygnalizacji

lub alarmu po aru 
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce
warunki:
– s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST,
– s  w ciwie oznakowane i opakowane,
– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

– dostawa kabli o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa  si  przy
temperaturze wy szej ni  -15°C, natomiast b bny z nawini tym kablem nie mog  by
zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych – wyrobów i materia ów nieznanego
pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji sygnalizacji lub alarmu

po aru  
Wszystkie materia y pakowane, powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w zale no ci od typu kabla.

Pozosta y sprz t i osprz t podstawowy i pomocniczy nale y przechowywa  w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y chroni  przed
wp ywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów 
Podczas transportu na budow  oraz ze sk adu przyobiektowego na stanowisko robocze nale y
zachowa  ostro no  aby nie uszkodzi  materia ów. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji, wynosz  dla kabli nawini tych na

bny: -15°C oraz -5°C dla odcinków zwini tych w „ósemk ”.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nale y przewozi  zgodnie z instrukcjami i zaleceniami

producenta – zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i
umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót, powinien równie
posiada  uprawnienia do ich wykonywania – certyfikat O rodka Certyfikacji Us ug
Przeciwpo arowych Stowarzyszenia In ynierów i Techników Po arnictwa.

Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy PSP. 

Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu po aru oraz DSO  powinna sk ada  si  z
projektu budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budow  oraz projektu
budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osob
uprawnion  w zakresie tych prac. 
5.2. Uk adanie kabli 
Szczegó owy opis warunków i sposobów uk adania kabli podano w Specyfikacji technicznej
„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w
zakresie przewodów, monta u opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.
5.3. Monta  urz dze
Monta  gniazd czujek
Wyznaczy  miejsce instalowania, przygotowa  pod e pod ko ki rozporowe lub konstrukcj
wsporcz , zamontowa  gniazdo do gotowego pod a, przygotowa  i pod czy  przewody
zgodnie z instrukcj  monta u producenta.
Monta  czujek w gniazdach
Zamocowa  czujk  w gnie dzie post puj c zgodnie z instrukcj  producenta. Nale y zwróci
uwag  na prawid owo  typu montowanej czujki (gniazda s  z regu y uniwersalne dla kilku
typów czujek).
Monta  r cznych ostrzegaczy po arowych, przycisków przerywaj cych, g ników
Zakres czynno ci jak przy monta u gniazd czujek.
Monta  central
Zakres czynno ci jak przy monta u tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji
technicznej: „Monta  rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5”. 
Monta  akumulatorów
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Ustawi  akumulatory w wyodr bnionym miejscu lub pojemniku, przygotowa  i pod czy
przewody zgodnie z instrukcj  monta u producenta i po czy  z central  zgodnie z DTR,
sprawdzi  poprawno  pod cze , przygotowa  i pod czy  przewody zgodnie z instrukcj
monta u producenta.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegó owy wykaz wymogów oraz zakres bada  pomonta owych instalacji

sygnalizacji lub alarmu po aru  
Wobec braku uregulowa  prawnych dotycz cych odbioru instalacji sygnalizacji po aru poni ej
przytoczono podstawowe za enia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji po aru, zawartych
w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej z 1994 r.
„Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji po arowej”. 
Wykaz czynno ci, które nale y wykona  w czasie odbioru: 
– sprawdzenie u ytych materia ów w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami, 
– sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem technicznym, 
– sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji p tli linii dozorowych, 
– sprawdzenie czu ci przy pomocy przyrz du serwisowego wszystkich czujek po arowych

(mo e by  przedstawiony protokó  pomiaru), 
– sprawdzenie sprawno ci czujek oraz r cznych ostrzegaczy po aru poprzez ich uruchomienie

(podlega sprawdzeniu 100% elementów wykrywczych); w przypadku systemów analogowych
dopuszczalne jest sprawdzenie poziomów czu ci poszczególnych czujek, 

– sprawdzenie prawid owo ci adresowania poszczególnych czujek lub ich grup (dotyczy
systemów adresowalnych i analogowych). 

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowi zany dostarczy  inwestorowi: 
– aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione

z projektantem i rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych, 
– protoko y obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protoko y pomiarów

rezystancji izolacji  linii dozorowych oraz uziemienia, 
– protoko y odbiorów cz ciowych, 
– dziennik budowy, 
– wa ne wiadectwa dopuszczenia na zastosowan  konfiguracj  systemu. 
Wykaz zalece  dla u ytkownika
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralk  nale y umie ci : 
– plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru, 
– opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  sygnalizacji po aru, 
– wskazówki, jak nale y post powa  w przypadku alarmu, 
– ksi  pracy instalacji, do której nale y wpisywa  przeprowadzone kontrole instalacji,

dokonywane naprawy, zmiany i uzupe nienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywo ania (protokó  taki nale y prowadzi  równie  w przypadku, gdy
centralka sygnalizacji po aru jest wyposa ona w pami  zdarze  lub drukark ). 
Nale y dopilnowa  przeszkolenia przez wykonawc  instalacji osób, które b  obs ugiwa

centralk . 
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y zleci  sta  konserwacj  urz dze  i instalacji

sygnalizacji po aru. 
Pod czenie lokalnego sytemu sygnalizacji po aru do stacji monitorowania i

monitorowanie systemu do PSP
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– umowa z firm  monitoruj  lokalny system sygnalizacji po aru, 
– protokó  odbioru urz dze  monitoruj cych, z potwierdzeniem sprawno ci technicznej

pod czenia monitoruj cego lokalny system sygnalizacji do PSP, 
– przyj ty czas opó nienia w monitorowaniu sygna u alarmowego do PSP (zaleca si  aby by

on nie d szy ni  3 min.), 
– instrukcja obs ugi – wskazówki jak nale y post powa  w przypadku alarmu, 
– ksi ka pracy urz dzenia monitoruj cego, do której nale y wpisywa  przeprowadzone

kontrole urz dze  monitoruj cych, dokonywane naprawy i uzupe nienia urz dze , 
– zapewnienie przez firm  monitoruj  przeszkolenia pracowników obs uguj cych urz dzenie.

 
6.3. Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin

cz ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:
– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jako ci i zgodno ci wykonania robót z ustalon  w dokumentacji powykonawczej, normami,

przepisami budowy oraz bhp,
– poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protoko em przez wykonawc  monta u.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada , zgodnie z

instrukcj  „Wype nianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”
I-NJDB-00-50”.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na

ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj

zasadniczego wp ywu na jako  funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji sygnalizacji

lub alarmu po aru oraz DSO 
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary
odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji i tak:
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
– dla kabli i robót towarzysz cych: m lub kpl., cm d ugo ci przewiertu,
– dla osprz tu linii: szt., kpl.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji lub alarmu po aru oraz DSO 
8.2.1.Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych
wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:
– kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
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– monta  koryt, drabinek, wsporników,
– elementy central CSP 
8.2.2.Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe, cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów
urz dze , które ulegaj  zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen
prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.

Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi
przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji np. instalacja pod czenia do BMS,
– wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawid owo  wydruków sygna ów alarmowych i

zadzia ania systemu w warunkach symulowanych.
8.2.3.Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y
przeprowadzi  po zako czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci
instalacji sygnalizacji lub alarmu po aru oraz DSO. 
Wyniki bada  nale y zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych linii i instalacji telekomunikacyjnej mo e by  dokonane
jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami
okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
Wariant I
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
Wariant II
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty rycza towe
obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych

wykonanie robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje), 
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów (w SST okre li  sposób usuni cia

odpadów),
– likwidacj  stanowiska roboczego.
Rozliczenie rusztowa  powy ej 4 m:
Wariant I
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Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych
rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. 
Wariant II

Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do
wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
1. PN-EN 54-1:1998 
Systemy sygnalizacji po arowej. Wprowadzenie. 
2. PN-EN 54-2:2002 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  2: Centrale sygnalizacji po arowej. 
3. PN-EN 54-3:2003 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe – Sygnalizatory
akustyczne. 
4. PN-EN 54-3:2003/A2:2007 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe – Sygnalizatory
akustyczne.
5. PN-EN 54-4:2001 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  4: Zasilacze. 
6. PN-EN 54-4:2001/A1:2004 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  4: Zasilacze.
7. PN-EN 54-4:2001/A2:2007 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  4: Zasilacze.
8. PN-EN 54-5:2003 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  5: Czujki ciep a. Czujki punktowe.
9. PN-EN 54-7:2004 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  7: Czujki dymu – Czujki punktowe dzia aj ce z
wykorzystaniem wiat a rozproszonego, wiat a przechodz cego lub jonizacji.
10.PN-EN 54-7:2004/A2:2006 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  7: Czujki dymu – Czujki punktowe dzia aj ce z
wykorzystaniem wiat a rozproszonego, wiat a przechodz cego lub jonizacji.
11.PN-EN 54-10:2005 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  10: Czujki p omienia – Czujki punktowe.
12.PN-EN 54-11:2004 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  11: R czne ostrzegacze po arowe.
13.PN-EN 54-12:2005 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  12: Czujki dymu – Czujki liniowe dzia aj ce z
wykorzystaniem wi zki wiat a przechodz cego.
14.PN-EN 54-13:2007 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  13: Ocena kompatybilno ci podzespo ów systemu.
15.PKN-CEN/TS 54-14:2006 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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16.PN-EN 54-14:2002(U) 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  14: Projektowanie, zak adanie, odbiór, eksploatacja i
konserwacja instalacji.
17.PN-EN 54-17:2007 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  17: Izolatory zwar .
18.PN-EN 54-18:2007 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  18: Urz dzenia wej cia/wyj cia.
19.PN-EN 54-18:2007/AC:2007 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  18: Urz dzenia wej cia/wyj cia.
20.PN-EN 54-20:2006 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  20: Czujki dymu zasysaj ce.
21.PN-EN 54-21:2006 
Systemy sygnalizacji po arowej – Cz  21: Urz dzenia do transmisji sygna ów alarmowych i
uszkodzeniowych.
22.DIN 4102-12/11.1998 
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen
Kabelanlagen. Anforderungen und Pruefungen.
23.PN-ISO 8421-3:1996 
Ochrona przeciwpo arowa – Wykrywanie po aru i alarmowanie – Terminologia.
24.PN-ISO 8421-5:1997 
Ochrona przeciwpo arowa – Terminologia – Ochrona przed zadymieniem.
25.PN-EN 50130-4 :2002 
Systemy alarmowe – Cz  4: Kompatybilno  elektromagnetyczna. – Norma dla grupy
wyrobów: Wymagania dotycz ce odporno ci urz dze  systemów alarmowych, po arowych,

amaniowych i osobistych.
26.PN-EN 50130-5 :2002 
Systemy alarmowe – Cz  5: Próby rodowiskowe.
27.PN-EN 50200:2006 
Metoda badania palno ci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczaj cych (orygina ).
28.PN-EN 60849:2001 

wi kowe systemy ostrzegawcze.
29.PN-EN 61672-1:2005 
Elektroakustyka – Mierniki poziomu d wi ku – Cz  1: Wymagania.
30.PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007 
Elektroakustyka – Mierniki poziomu d wi ku – Cz  1: Wymagania.
31.PN-EN 61672-2:2005 
Elektroakustyka – Mierniki poziomu d wi ku – Cz  2: Badania typu.
32.PN-EN 61672-3:2007
Elektroakustyka – Mierniki poziomu d wi ku – Cz  3: Badania okresowe.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V) Wydanie

2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
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CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie

instalacji elektrycznych wewn trznych” kod CPV 45310000.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych wewn trznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów,
monta u, opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Monta  rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5”.

– CNBOP. Wst p do projektowania D wi kowych Systemów Ostrzegawczych. (mgr in . J.
Ciszewski).

– WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania g ników stosowanych w d wi kowych
systemach ostrzegawczych. CNBOP: 2001.

– Katalogi i karty materia owe producentów.
 Ustawy

–   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z
pó niejszymi zmianami).

–   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

  Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. „W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pa dziernika 2005 r.).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów s cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie
zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do

ytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. z dnia 11 maja 2006 r.).


