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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach remontu instalacji elektrycznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 
Projektem Wykonawczym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami. 
W zakresie niniejszej specyfikacji są one następujące: 

1.4.1. Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej  odpowiednio 
połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub  bezpośrednio ze źródłem 
energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym  zabezpieczeniem. Składa się z 
przewodów będących pod napięciem, przewodów  ochronnych oraz związanych z nimi 
urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z  wyposażeniem dodatkowym. 
1.4.2. Obwód instalacji elektrycznej odbiorczy – końcowy odcinek instalacji elektrycznej 
 od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika /podgrzewacza wody, wentylatora/. 
1.4.3. Rozdzielnica, tablica bezpiecznikowa – urządzenie naścienne lub wnękowe służące 
 do zasilania  obwodów elektrycznych, sterowania, wykonania zabezpieczeń 
 nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
B-00.00.00 „Wymagania ogólne’ pkt. 1.5. 

 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY  
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca powinien poinformować nadzór 
inwestorski o proponowanych źródłach otrzymania wyrobów przed rozpoczęciem ich 
dostawy. 
Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby winny posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uważa się wyroby posiadające: 
- aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną – do dnia określonego w tych 
dokumentach 
- oznakowanie CE , lub znakiem budowlanym B – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
- wydaną przez producenta deklarację zgodności z dokumentami odniesienia. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przewidzianego do danego 
rodzaju robót. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
aktualnym normom przedmiotowym. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w 
sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania organizacyjne 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania. 
Wykonanie robót może być przeprowadzone tylko przez wykonawcę posiadającego 
niezbędne uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Układanie przewodów 
 
5.2.1 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 by przebiegała w liniach poziomych i 
 pionowych równoległych do ścian budynku 
 

5.2.2. Układanie przewodów w rurach osłonowych 
W rurach osłonowych należy układać przewody  zasilania rozdzielnic elektrycznych 
oraz przewody odprowadzające instalacji odgromowej. Rury osłonowe układać w 
kanale instalacyjnym, za obudowami tablic piętrowych. Przewody odgromowe 
prowadzić od zwodów poziomych na dachu do złącza kontrolnego na elewacji w 
rurkach.  
Przejścia rur przez stropy  uszczelnić pianką.  
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5.3 Układanie przewodów pod tynkiem 
 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 tynkowaniem końce 
 przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 
 Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 
 
5.4 Montaż tablic elektrycznych 
 Montaż tablic bezpiecznikowych do podłoża należy wykonać według instrukcji 
 montażu dostarczonej przez producenta. 
  W tablicach zamontować aparaty elektryczne wg dokumentacji, oczyścić styki  
  aparatów z konserwantów, wykonać połączenia wewnętrzne pomiędzy   
  poszczególnymi aparatami. Przewody obwodów elektrycznych wprowadzić do tablicy 
  po wykonaniu otworów w górnej części obudowy i odizolować końcówki na długości 
  zapewniającej prawidłowe przyłączenie. Przewody fazowe wprowadzić bezpośrednio 
  do aparatów, przewody ochronne na listwę PE, a przewody neutralne na listwy N 
  montowane za wyłącznikami różnicowoprądowymi. Przewody powinny być ułożone 
  swobodnie – nie powinny być narażone na naciąg i dodatkowe naprężenia. 
 
5.5       Montaż instalacji odgromowej 

Instalację odgromową na dachu w postaci siatki zwodów poziomych niskich, 
 wykonanych drutem stalowym ocynkowanym 8 mm. Zwody pionowe na elewacji 
należy układać w rurkach fi 32mm  montowanych na ścianie co 1,5 m. Drut należy 
przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy 
zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. Każdy przewód 
odprowadzający zakończyć zaciskiem probierczym mocowanym w podtynkowej 
skrzynce kontrolnej, na wys. 0,5 m ponad poziomem terenu. 

 
5.6       Montaż uziomu 

Uziemienie wykonać stosując uziomy pionowe  z pręta ocynkowanego 16-18 x 3500 
mm połączonego od zacisku kontrolnego bednarką FeZn 30x4 mm, układanej w ziemi 
na głębokości 0,6m  . 

   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 

 „Wymagania  ogólne” pkt. 6. 
6.2. Zakres badań kontrolnych obejmuje: 

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy; 
- stwierdzenie posiadania przez wykonawcę świadectw dopuszczających dany wyrób  
do stosowania w budownictwie; 
- stwierdzenie właściwej jakości materiałów na podstawie atestów producenta; 
- wizualną ocenę wykonanych czynności; 
 

6.3. Po wykonaniu robót należy wykonać badania i pomiary: 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 
- pomiar rezystancji izolacji; 
- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiar rezystancji uziemienia. 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokołach. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
W zależności od wykonywanych czynności jednostką obmiaru jest metr [m] lub ilość 
sztuk [szt.]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 
8.2. Zakres odbiorów: 

- odbiór materiałów 
- odbiór wykonanych robót na podstawie: 

- stwierdzenia zgodności zakresu z dokumentacją 
- oceny wizualnej 
- oceny badań i pomiarów na podstawie protokołów 
-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

 ogólne” pkt. 9. 
9.2. Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w pkt. 7 

wg dokonanego obmiaru i odbioru w zakresie rzeczywiście wykonanych prac. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Projekt budowlany i wykonawczy – część elektryczna 
10.2. Przedmiar  robót  45315600-4, E040-5 Instalacje niskiego napięcia, modernizacja 
10.3. Przepisy związane 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych – Wymagania ogólne B-
00.00.00 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych  
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe  
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk  
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego 
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napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  
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  
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  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia  
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
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  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze  
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJI  MONITORINGU 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 
  Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji monitoringu. 
 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych przy wykonaniu instalacji monitoringu.  Specyfikacja Techniczna stanowi część 
Dokumentacji Przetargowej. 
Budowa  obejmuje  prowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji monitoringu, wyposażeniem jej w 
takie elementy jak kompletne kamery, rejestratory cyfrowe oraz monitory. Do zakresu niniejszej specyfikacji 
należy również zasilanie elektryczne 230V AC  elementów wyżej opisanej instalacji. W skład zasilania 230V 
AC wchodzić będzie zasilanie z istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, a także dodatkowo zasilacz 
awaryjny UPS.   
  
 1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 
         Występujące określenia w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót - część ogólna” 
 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja techniczna 
wykonania  
i odbioru robót - część ogólna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów elementów 
instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    
 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW   
    BUDOWLANYCH (MATERIAŁY)  
 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane 
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi  
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym.  
 
 2.2. Stosowane materiały 
          Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji monitoringu wg 
dokumentacji technicznej są: 
1. rejestrator cyfrowy  32 kanałowy, wbudowana nagrywarka DVD-RW   
2. dysk HDD-2000GB do rejestratora         
3. kamery wewnętrzne kopułowe wandaloodporne NVC-GDN4801V-2    4. 4. 
4.obiektywy 5-50          
5. kamery zewnętrzne dualne dzień/noc       
6. uchwyty do kamer TP-201          
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7. uchwyty do kamer TP-210           
8. zasilacze do kamer wewnętrznych    
9. zasilacze do kamer zewnętrznych           
10. monitor LCD TFT 19’’           
11. materiały pomocnicze  (złączki, wtyki, itp)     
12. przewody  koncentryczne RG 59B/U    
13. przewody OMY 2x1mm2   
14. zasilacze awaryjne UPS 
Szczegółowe wyposażenie instalacji monitoringu podano w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i 
certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.  
      
 2.3. Składowanie materiałów 
  Materiały, urządzenia i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze 
oświetlonych.  
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO   
    WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZ ĘT) 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 
robót.  
 
 3.2. Stosowany sprzęt 
  Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero 
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
  
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 
transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego. 
 
 4.2. Transport materiałów na plac budowy 
  Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane  
do transportu urządzeń i materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych 
dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed 
przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, 
załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń 
wytwórcy. 
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Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio  
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
 5.2. Kolejność wykonywania robót 
  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
 5.3. Roboty przygotowawcze 
  Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
i remontów. 
 
 5.4. Montaż instalacji 
 
 5.4.1. Układanie przewodów 
Przewody należy układać w sposób zgodny z dokumentacją techniczną. 

 • Przewody układać p/t  lub pod  posadzką  w rurkach instalacyjnych natomiast . Z uwagi na 
istniejące malowidła ścienne lub inne elementy zdobnicze - przewody prowadzić poza 
przedmiotowymi obszarami. 

•  Przed rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem bruzd pod rozprowadzenie przewodów należy 
dokonać „odkrywek” w celu ustalenia czy pod warstwą tynku nie znajdują się zabytkowe malowidła np. freski, 
itp.. W przypadku natrafienia na w/w malowidła należy bezzwłocznie powiadomić konserwatora zabytków. 

 
 5.4.2. Montaż elementów instalacji monitoringu 
   Wszystkie elementy instalacji należy montować wg. zasad standardowych, z 
uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu 
producentów mocując je odpowiednio, standardowo do podłoża. 
 
 5.4.3. Oznaczenia identyfikacyjne 
  Wszystkie części składowe instalacji monitoringu należy wyposażyć w 
oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację 
każdego  elementu instalacji. Takie elementy instalacji jak monitory, krosownice. rejestratory 
cyfrowe należy odpowiednio i trwale oznaczyć. Szczególne elementy instalacji muszą być 
oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie przepisy.    
  
 5.4.4. Elementy mocujące 
  Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki 
instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. 
Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału.  
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. 
Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji monitoringu muszą być 
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów  
i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz używanego sprzętu i narzędzi, 
sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób postępowania z materiałami, itp. 
 
 6.2. Czynności kontrolne etapowe 
  Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części 
instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 
  - sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
  - pomiar rezystancji izolacji przewodów 
  - pomiar poziomów i jakości sygnałów   
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
 
 6.3. Czynności kontrolne końcowe 
  Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
  - zgodność wykonania instalacji monitoringu z dokumentacją techniczną oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną, 
  - jakość wykonania instalacji monitoringu, 
  - spełnienie przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
poziomów sygnału oraz jego jakości 
  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami.  
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji  
i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 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.  
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. Obmiaru robót dokonuje  
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna  
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej  
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nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy  
i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 
- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów osprzęt 
elektroinstalacyjnego montażowego 
- [kpl] dla kamer,  rejestratorów cyfrowych,  monitorów, zasilacza awaryjnego UPS 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane. 
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie 
przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
 8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 
  W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji 
do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
  1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami 
  2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 
  3) Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla przedmiotowych robót)  
  4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 
  5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby 
zastosowane w instalacji (systemie) 
  6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi, programowania  
i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
     Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty   określone zostaną w umowie na 
wykonanie robót. 
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 
użytych do budowy instalacji monitoringu objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i 
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 Cena budowy obejmuje: 
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  - roboty pomocnicze i przygotowawcze 
  - dostarczenie materiałów 
  - montaż przewodów 
  - montaż osprzętu (elementów instalacji) 
  - montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego) 
  - montaż kompletnej aparatury 
  - montaż kompletnej rozdzielni RKT  
  - montaż kompletnego zasilacza awaryjnego UPS 
  - wykonanie wszelkich badań i pomiarów 
   
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 10.1. Przepisy prawne 
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
  - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
  - Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych  
  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych 
  - Rozporządzenie 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 
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami  
 
 
 10.2. Polskie normy  

  - PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania  
   
 10.3. Opracowania 
  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ".  
  - Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych. 
  - Dokumentacje techniczne, instrukcje montażu programowania i obsługi 
zastosowanych urządzeń, aparatów, osprzętu i innych materiałów. 
   
 
 
 


