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NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

• 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  

• 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

• 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

• 45314310-7 Układanie kabli  

• 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

• 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

• 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

• 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  

• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

• 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

• 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 

• 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

• 32415000-5 Sieć Ethernet 

• 32342400-Sprzęt nagłaśniający 

• 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

• 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

• 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

• 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

• 45231600-1 Instalowanie okablowania komputerowego 

• 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

• 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne 

w budynku Domu Seniora PAN w miejscowości Konstancin-Jeziorna. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową,  specyfikacją techniczną,  poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 

wykonywania i odbioru robót związanych z: 

- montażem wewnętrznych linii zasilających, 

- montażem rozdzielnic elektrycznych, 

- montażem instalacji oświetlenia ogólnego, 

- montażem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- montażem instalacji gniazd wtykowych 230V, 

- wykonaniem pomiarów parametrów elektrycznych, 

- wykonaniem przejść ognioodpornych przez ściany wydzielenia pożarowego, 

- wykonaniem otworów dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie 

budowlanej, 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 

wyżej prac. 

- montażem instalacji systemu przyzywowego, 

- zmianami w zakresie istniejącej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru 

- zmianami w zakresie istniejącej instalacji Dźwiękowego Systemu 

Ostrzegawczego 

1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca 

układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający 

początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec 

w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na 

stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub 

sygnałów elektrycznych do odbiorników, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_niskiego_napi%C4%99cia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaciski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85czka_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiornik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
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Wewnętrzna linia zasilająca – linia elektryczna służąca do przesyłu energii 

elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy złączem, a rozdzielnicą główną w budynku, 

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) 

zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz 

rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji,  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących 

, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 

prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest 

zbudowana. 

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające 

wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Uziemienie - połączenie części uziemianych(części czynnej, części 

przewodzącej dostępnej, (części obcej) z ziemią 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i 

powinien przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych 

przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 

pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac 

i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca 

nie może wykorzystać błędów lub uchybień w otrzymanej dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
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jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do 

zagwarantowania, by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania 

dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania 

• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

• warunków BHP 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym 

obiekcie, istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie 

remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie 

budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego 

jak i dla osób postronnych  

Sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

• czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

• wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

• oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia 

remontu 

• zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

• zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 

• zapewnienie BHP 

• zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

niezbędnego przy prowadzeniu robót remontowych 

• zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

Dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały 

nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  
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Wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z polskimi normami, w 

szczególności PN-HD 60364 oraz ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. 

U. 2019 poz. 1186) 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe 

dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony 

przez Wykonawcę Robót zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 

Instalacje elektryczną należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w 

taki sposób, aby nie stanowiła ona zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w 

szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin, 

• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

Wyszczególnione materiały, przy których podane są dokładne marki mają 

służyć tylko i wyłącznie określeniu parametrów technicznych danego urządzenia. 

Urządzenia mogą być dowolnie zmienianie przy zachowaniu ich parametrów 

techniczne. 

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót elektrycznych muszą 

posiadać polskie certyfikaty potwierdzające zgodność z polskimi normami 

i dopuszczające do stosowania na terenie kraju. 



 

GRUPA K.M.R. 

ul. Jana Pawła II 24/68 05-500 Piaseczno 

biuro: ul. Dominikańska 29, 02-738 Warszawa 

kom: +48 662 882 671 mail:biuro@kmr-pe.pl 

 

9 

 

Rozdzielnica główna nN. :wykonana z typowych szaf o stopniu ochrony co 

najmniej IP3X 

Przewody i kable : stosować przewody i kable przewidziane w dokumentacji 

Instalacja siły : układać pod tynkiem, w korytkach i w rurach z tworzywa. 

Korytka połączyć z instalacją wyrównawczą.  

Instalacja oświetleniowa: W pomieszczeniach mokrych jak np. łazienki 

należy stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP44. W pozostałych 

pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie osprzętu o stopniu ochrony IP20. 

Instalacja wyrównawcza : w pobliżu rozdzielnicy głównej zlokalizować 

główną szynę wyrównawczą. 

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z 

wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej. Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe, podane w wykazie 

materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak 

podane w dokumentacji projektowej. Materiały stosowane w robotach zostały 

wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały stosowane przy 

wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, ppoż., 

bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się 

stosowanie tylko takich materiałów, technologii i rozwiązań materiałowych, które są 

celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji 

projektowej. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 

z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 

136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i 

Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–

45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 

upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 

określony obowiązującymi normami. 

4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 

materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla 
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przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. Sposób 

składowania materiałów elektrycznych jak i konserwacja tych materiałów powinny 

być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury stalowe, kable, osprzęt 

należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji poziomej, kable w czasie 

składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a 

kręgi ułożone poziomo. Zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm i rur 

w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20C. 

5. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego 

wpływu  

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien 

być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on 

odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym 

dotyczącym jego użytkowania. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

6. TRANSPORT 

 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed 

przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. 

Dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 

ciężarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach 

samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów 

powinny być przymocowane do dna samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie 

bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. 

Dopuszcza się przewożenie kabla w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg 

a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4C przy czym wewnętrzna średnica 

kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami 

Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych 

przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, 

przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót elektrycznych przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót elektrycznych uwzględniający wszystkie warunki 

w jakich te roboty będą wykonywane. 

Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem 

robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w „Warunkach 

Technicznych Wykonawstwa i Odbioru w Budownictwie Ogólnym”. 

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub 

osłonowymi urządzeń elektrycznych, w tym również spawanie i zabezpieczanie przed 

korozją należy wykonywać w sposób wymagany przez stosowne normy i przepisy 

obowiązujące przy wykonywaniu konstrukcji stalowych. 

7.2. Kolejność realizacji robót 

Roboty montażowe w zakresie nowych i przebudowywanych instalacji 

elektrycznych prowadzone będą przy pracujących obiektach, zatem prace winny być 

prowadzone tak, aby do minimum ograniczyć lub jeśli to możliwe wykluczyć 

wyłączenia i przestoje urządzeń. 

Roboty elektryczne powinny być wykonywane wg. harmonogramu budowy 

skoordynowanego ze wszystkimi rodzajami robót budowlano – montażowych. 

7.3. Wewnętrzne linie zasilające 

Należy zachować zgodność z normami PNE05009, 05125, PNE90050, 90250, 

29100, 29200 oraz normami europejskimi oraz zagranicznymi wyroby nie objęte 

standaryzacją podać do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

7.4. Kable i przewody w budynku 

Należy stosować kable i przewody wykonane z miedzi.  

7.5. Układanie kabli i przewodów 

Kable i przewody należy układać zgodnie z zaleceniami producentów. 

W przypadku wciągania dodatkowych przewodów do częściowo wypełnionych rur 

i kanałów instalacyjnych należy uprzednio wyciągnąć istniejące oprzewodowanie. 

Kable / przewody układane po wierzchu należy prowadzić równolegle lub 

prostopadle do widocznych elementów konstrukcji. Kable / przewody przechodzące 

przez ściany pożarowe należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami norm. Kable / 

przewody należy oznaczać zgodnie z normami. 
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7.6. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy 

muszą być chronione przed uszkodzeniami.  

7.7. Połączenia 

Połączenia żył kabli / przewodów: liczbę należy ograniczyć do minimum. 

Należy stosować złączki i mufy, które mają lepsze właściwości mechaniczne i 

izolacyjne, niż łączone przewody. Złączki przelotowe i odgałęźne powinny być 

wykonane z materiału odpowiedniego do materiału łączonych przewodów. Wypusty: 

należy stosować zapasy przewodu o długości min. 500 mm. Puszki końcowe i 

przelotowe należy podłączyć zgodnie z instrukcją producenta. Złączki śrubowe 

należy docisnąć z momentem zgodnym z wymaganiami producenta. 

7.8. Tablica elektryczna 01.TA 

Obudowa: blacha stalowa z wykończeniem farbą epoksydową proszkową o 

stopniu ochrony IP30. Osprzęt, części plastikowe: samogasnące w 

temperaturze 90C zgodnie z IEC  695 

Napięcie znamionowe izolacji: 415V 

Prąd znamionowy: wg potrzeb 

Częstotliwość: 50Hz 

Elementy rozdzielcze: w ilości wystarczającej dla liczby obwodów 

Oszynowanie: szyny dla połączeń przewodów neutralnych i ochronnych. 

Oprzewodowanie pomocnicze: w listwach plastikowych 

Należy uwzględnić drobne materiały pomocnicze tj.: zaślepki, opisy, uchwyty 

itp. 

Wyłączniki w układach dla 1, 2 lub 3 biegunów. 

Rozdzielnicę należy zasilić z rozbudowanej istniejącej Rozdzielnicy Głównej 

znajdującej się na poziomie parteru, za pomocą kabla N2XHżo5x25mm2 

7.9. Instalacja siły 

Instalacja siły należy wykonać przewodami HDHp-J prowadzonymi w korytach 

kablowych oraz pod tynkiem. W piwnicy dopuszcza się prowadzenie instalacji 

natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych lub w peszlu ochronnym w ścianie GK. 

7.10. Osprzęt elektryczny 

Należy zachować zgodność z odpowiednimi przepisami i normami w tym PNE 

05009 (IEC 364), PNE 93200, 93250 oraz WTWIO cz. V. 

Kolor - wg uzgodnień  z Klientem i Architektem, 

Gniazdka - ze stykiem ochronnym, 

Łączniki – na prąd znamionowy zgodnie z normami. 

7.11. Instalacja osprzętu 
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Mocowanie pewne i równe. 

Osprzęt instalować po zakończeniu malowania pomieszczeń. 

Na czas malowania osprzęt, który został zamontowany, należy zabezpieczyć. 

Wykonać próby wyłączników różnicowo - prądowych. 

Po dokonaniu prób użytkowych wymienić lub naprawić uszkodzone elementy. 

7.12. Instalacja oświetleniowa 

Instalacja oświetleniowa w budynku wykonana będzie przewodami HDHp-J 

3x1,5mm2 układanymi w korytkach obok instalacji siły, w rurkach z tworzywa, pod 

tynkiem lub w peszlu ochronnym w ścianie GK. Do oświetlenia pomieszczeń 

przewiduje się oprawy typu LED podwieszone na stropie lub sufitów w wydzielonych 

pomieszczeniach. Przewiduje się załączanie oświetlenia ręcznie, poza oświetleniem 

zewnętrznym. 

7.13. Podejścia do opraw 

Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych i w estetyczny sposób.  

2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach 

osłonowych (peszlach). Rurki muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe, wykonane z materiałów bezhalogenowych i być wyprowadzone 

ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  

3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od 

góry (oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 

podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w 

rurach ochronnych. 

7.14. Określenia 

Oprawa oświetlenia awaryjnego: Oprawa oświetleniowa z wbudowanym 

źródłem zasilania awaryjnego i układem do zdalnego sterowania oraz do ładowania 

baterii akumulatorów. 

Oprawa: Kompletne urządzenie oświetleniowe, oprawa oświetlenia 

awaryjnego lub znak ewakuacyjny iluminowany. Oprawa zawiera źródła światła oraz 

elementy niezbędne dla uzyskania pożądanego rozsyłu światła, zamocowania i 

ochrony źródeł światła i podłączenia ich do zasilania. Oprawy oświetlenia awaryjnego 

oraz iluminowane znaki ewakuacyjne zawierają ponadto baterię akumulatorów wraz 

z układem do jej ładowania i kontroli. 

7.15. Montaż 

Należy skoordynować oprawy, osprzęt montażowy i elementy wykończeniowe 

do rodzaju sufitów oraz innych instalacji sufitowych a w pomieszczeniach 

technicznych z instalacjami technologicznymi.  
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7.16. Koryta kablowe 

Korytka kablowe, osprzęt i złączki: stal. Brzegi powinny być zaokrąglone, a 

powierzchnie gładkie. Rozmiary i kształty: Zgodnie z projektem 

7.17. Osprzęt koryt kablowych 

Złączki, trójniki, połączenia krzyżowe, kolanka i inne złączki powinny być z 

tego samego materiału co korytka. Pokrywy: Pełne lub perforowane z tego samego 

materiału i tak samo wykończone jak korytka. Przegrody: z tego samego materiału i 

tak samo wykończone jak korytka. Łączniki, uchwyty oraz wieszaki do korytek typu 

zalecanego przez producenta. 

7.18. Rurki i listwy kablowe 

Wszystkie elementy należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 

Minimalna średnica rurek: DN16 

Minimalne odstępy: 150 mm od rur z gorącymi czynnikami. 

Rurki układać poziomo lub pionowo na właściwych wysokościach; przewidzieć 

zapas miejsca na ułożenie dodatkowych rurek. Systemy rurek i kanałów 

instalacyjnych należy w całości zainstalować przed układaniem przewodów. Dla 

zapobieżenia zabrudzeniom instalowanych elementów należy stosować tymczasowe 

pokrywy i zabezpieczenia. Krótkie pionowe odcinki kanałów i rurek, od których 

kontynuowane będzie rozbudowa systemu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Należy stosować osprzęt dostosowany do warunków w miejscu 

zainstalowania. Rurki układane po wierzchu należy prowadzić równolegle lub 

prostopadle do widocznych części konstrukcji budynku. Równoległe ciągi rurek 

należy w miarę możliwości prowadzić na uchwytach zbiorczych. Na zagięciach i 

zmianach kierunku rurki układane w ciągach wielokrotnych powinny pozostać 

równoległe. Należy używać złączek systemowych i mocować je pewnie dla 

połączenia rurek. Zakończenie rurek instalacyjnych należy uszczelnić w miejscach 

narażonych na wibracje należy używać dławików, które można klinować. Dla ochrony 

żył przewodów zastosować przepusty izolacyjne. Zakończenia: Jeżeli rurki 

zakończone są dławikami lub przeciwnakrętkami należy rurki wprowadzać pod kątem 

prostym do obudów. W razie potrzeby zastosować dwie przeciwnakrętki. Do rurek 

bez przewodów należy wciągnąć drut lub sznurek pociągowy; należy używać drut 

ocynkowany lub sznurek plastikowy o wytrzymałości co najmniej 100 kg. Na każdym 

końcu należy pozostawić zapas ok. 300 mm. Elementy uszczelniające należy 

instalować zgodnie z zaleceniami wytwórców. Osprzęt należy instalować w 

odpowiednich dostępnych miejscach i wypełniać je odpowiednią substancją 

uszczelniającą.  

W miejscach wilgotnych stosować rurki szczelne. 

7.19. Instalacja wyrównawcza 
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Należy maksymalnie wykorzystać przewodzące elementy konstrukcji i 

wyposażenia budynku. Przewody uziemiające zgodnie z PNE 05003, PNE 05009 

(IEC 364). Lokalna szyna uziemiająca: stal ocynkowana, o przekroju prostokątnym 

Mostki wyrównawcze: taśma lub drut ze stali ocynkowanej lub miedziany z 

odpowiednimi końcówkami. Do instalacji wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie 

metalowe elementy urządzeń i konstrukcji oraz zacisk „PE” rozdzielnicy zaplecza.  

7.20. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków 

podstawowych i dodatkowych. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: • 

izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa),  

• obudowy (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,  

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie 

nie większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako 

uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Jako środki ochrony 

przed dotykiem pośrednim należy stosować:  

• samoczynne wyłączenie zasilania,  

• urządzenia o II klasie ochronności. Zastosowano gniazda wtyczkowe ze 

stykami ochronnymi, do których przyłączony jest przewód ochronny PE. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić do 

wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 

7.21. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę od przepięć przewidziano ogranicznik przepięć typu 1 

kombinowany zainstalowany w rozdzielnicy głównej. 

7.22. Oznaczenia przewodów i kabli 

a) Faza L1 żółty 

b) Faza L2 zielony 

c) Faza L3 fioletowy 

d) Neutralny N niebieski 

e) Ochronny PE żółto - zielony 

Oznaczenia kolorowe powinny być zakładane fabrycznie lub na budowie przy 

zachowaniu następujących wymagań: 

Na żyły przewodów należy nałożyć na zakładkę taśmę w odpowiednim 

kolorze, na długość co najmniej 150 mm w miejscach podłączeń, oraz wprowadzeń 

do puszek i obwodów urządzeń; ostatnie dwa zwoje taśmy należy nałożyć bez 

naprężania aby uniknąć jej samoczynnego odwinięcia się; Należy stosować taśmę o 

szerokości 25 mm w taki sposób aby nie zakrywać fabrycznych oznaczeń kabla. 
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Na żyły przewodów nakładać kolorowe zaciskowe paski mocujące 70 mm od 

punktu przyłączenia i w takiej samej odległości od siebie. Paski mocno zacisnąć oraz 

odciąć swobodny koniec po zaciśnięciu. 

7.23. Stosowanie oznaczeń 

1. Przewodów przewidywanych do późniejszego przedłużenia: wskazać punkt 

zasilania i numer obwodu. 

2. Dla puszek przeznaczonych dla połączenia wielu obwodów oświetlenia i siły 

należy wyraźnie oznaczyć punkty zasilania oraz numery obwodów. 

3. Dla puszek przeznaczonych dla połączenia wielu obwodów sterowniczo - 

sygnalizacyjnych należy wyraźnie oznaczyć każdy przewód w sposób 

charakterystyczny dla systemu, do którego należy. 

8. PRÓBY I POMIARY POMONTAŻOWE 

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna 

być poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2016 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie w celu sprawdzenia, 

czy została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. 

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:  • sposobu 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

(środowiskowych), 

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji,  

• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych 

elementów,  

• poprawność połączeń wyrównawczych,  

• dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,  

• stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

bezpieczeństwa.   

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 

wyrównawczych  głównych i dodatkowych, 

• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
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• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, 

sterownic, napędów,  blokad, itp.) 

• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem 

napięcia ( zanikiem lub  nadmiernym obniżeniem).  

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po 

usunięciu przyczyny niezgodności. 

8.1. Oględziny instalacji 

Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia 

elektryczne spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny 

mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę 

warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w 

instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, 

specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru 

Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy 

prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub pod napięciem). Należy 

sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka 

powinna być prowadzona dla każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się 

od niej:  

• projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi 

zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji,  

• dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( 

świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz 

rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe),  

• dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji 

urządzeń, w tym protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z 

rozruchu i ruchu próbnego urządzeń, • instrukcje eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych,  

• książki i raporty pracy urządzeń,  

• dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i 

remontów,  

• protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych,  

• dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. W ramach 

oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach 

elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W 

czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed 

dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków 
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środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym 

sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. 

W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby 

urządzeniem wyłączającym był wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym 

przedmiotem oględzin powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i 

zacisków są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która 

stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być używana tylko do 

oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i 

izolowanych. Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być 

oznaczone barwą zielonożółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby 

jednocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N 

powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie prawidłowości 

umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu 

umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną 

dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe 

wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów 

to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe 

wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły przewodu ochronnego lub 

ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. Urządzenia 

elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę i 

konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób 

widoczny uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów 

składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, 

obudów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem 

osób nie upoważnionych. 

8.2. Protokoły z badań 

Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie 

informacje dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów 

oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy 

również opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w 

badanej instalacji. 

 

9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 

wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów 
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wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 

Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych objętych projektem są: 

• m.   –   dla przewodów i kabli 

• 1szt   –  dla aparaturyi opraw oświetleniowych 

• 1kpl   –  dla rozdzielnic i opraw oświetleniowych 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej 

ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 

zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu 

robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, 

który dokonuje odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części 

robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem  

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych  
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w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 

przypadku nie wykonania  

w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych.  

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym  

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne 

uzupełniające  

lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

zainstalowanego wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 

sporządzenia 

• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów 

kontrolnych 

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i 

urządzeń 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu  

i porządku terenu budowy  
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i 

Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

 

 

 

11. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy 

Inwestorem, a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość 

podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania 

i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na 

wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z 

projektem instalacji elektrycznych oraz z przedmiarem robót.  

13. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

• PN-92/E-01200 (norma arkuszowa). Symbole graficzne stosowane w 

schematach. 

• PN-IEC 439-1+AC: 1994 – Szafy i tablice niskiego napięcia. Próby. 

• PN- /E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 

• PN-87/E-05110/01-05 – Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze 

prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 380V dla 

budownictwa ogólnego. 

• PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 
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• PN-93/E-05202 – Ochrona przed elektrycznością statyczną. 

Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne. 

• PN-91/E-06150/10-71 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego 

napięcia. 

• PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) – Urządzenia elektroenergetyczne. 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspólne 

wymagania i badania 

• PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego 

przeznaczenia do układania na stałe. 

• PN-90/E-93002 – Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i 

podobnych. 

• PN-90/E-93003 – Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń 

elektrycznych. 

• PN-87/E-93100/01-05 – Sprzęt elektroinstalacyjny. 

• PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

• PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

• PN-IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-442/443 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-4-46 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 

łączeniowe. 

• PN-IEC 60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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• PN-IEC 60364-4-473 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-481 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 

środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 

środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

• PN-IEC 60364-5-53 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 

sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-537 – Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 

łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• EN 12464-1:2002 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

• SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa; 
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14. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

14.1. System okablowania strukturalnego 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym 

są normy okablowania strukturalnego. W szczególności uwzględniono normy 

międzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczącymi 

Instalacji i pomiarów sieci: 

Normy dotyczące okablowania strukturalnego: 

• ISO/IEC 11801-1:2017  Technologie informatyczne - Systemy 

przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji 

- Część 1: Wymagania ogólne. 

• ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy 

przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji 

- Część 2: Środowisko biurowe. 

• ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy 

przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem 

zastosowania - Część 3: Środowisko przemysłowe. 

• ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy 

przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem 

zastosowania - Część 4: Budynki mieszkalne. 

• ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy 

przewodów telekomunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - 

Część 5: Centra przetwarzania danych. 

• ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy 

przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji 

- Część 6: Rozproszone systemy budynkowe. 

• EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

• EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe. 

• EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne 

neutralne pod względem aplikacji - Część 3: Budynki przemysłowe. 

• EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i 

kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 4: 

Mieszkania. 

• EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 5: Centra danych. 
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• EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable 

telekomunikacyjne neutralne pod względem aplikacji - Część 6: 

Budynkowe systemy rozproszone. 

• Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarów: 

• EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system 

installation- Part 1. Specification and qualityassurance 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania - Część 1  - Specyfikacja i zapewnienie jakości 

• EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation 

- Part 2. Installation planning and practicesinternal to buildings 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz 

budynków 

• EN 50174-3 A1:2017 Information Technology  - Cabling system 

installation - Part 3. – Industrialpremises 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 

zewnątrz budynków 

• EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology  - Cabling 

system installation -  Testing of installedcabling 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - 

Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 

• EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and 

coaxialinformationtechnologycabling - Part 1: Installedbalancedcabling 

as specified in ISO/IEC 11801 and relatedstandards 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania 

symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- 

Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych 

zgodne z serią norm EN 50173 

• ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology –Implementation and 

operation of customerpremisescabling – Part 3: Testing of 

opticalfibrecabling 

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-ISO/IEC 14763-3:ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - 
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Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - 

Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego 

• EN 50310:2016 Application of equipotentialbonding and earthling at 

premises with information technology equipment.  

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: 

PN-EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 

informatycznym 

 

Podstawowe wymagania i założenia do projektu okablowania 

strukturalnego. 

• Wymagania Inwestora co do parametrów i realizowanych funkcji przez 

okablowanie strukturalne zostały zebrane poniżej. Zebrane wymagania 

i parametry należy traktować jako minimalne. co oznacza, że 

Wykonawca może zaoferować rozwiązanie przewyższające opisane 

parametry. Wszystkie elementy odbiegające parametrami od tych 

opisanych w dalszej części niniejszego opracowania podlegają 

dodatkowej ocenie i wymagają pisemnej akceptacji przez Inwestora i 

Projektanta. Nie dopuszcza się elementów, których parametry 

spowodują obniżenie funkcjonalności projektowanego systemu 

okablowaniastrukturalnego. 

 

• Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu okablowania 

strukturalnego muszą pochodzić z oferty jednego producenta.  

 

• Producent system okablowania strukturalnego musi posiadać certyfikat 

zapewnienia jakości ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 

dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w 

zakresie zarządzania informacją i transmisją danych. Wdrożenie tych 

norm gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów 

sprzedażowych i utrzymaniowych. 

• Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego 

samego producenta. Oferowane produkty muszą być prezentowane 

wraz z ich dokumentacją na stronie internetowej producenta.  

• Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25-letniej 

gwarancji na oferowany system zabezpieczając Użytkownika przed 

nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i 

problemami w trakcie eksploatacji sieci. Warunki udzielanej gwarancji 

muszą być opracowane w formie spójnego dokumentu dostępnego do 

wglądu.  
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• Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe 

certyfikaty stwierdzające ich zgodność z normami referencyjnymi  

• Producent musi objąć kluczowe komponenty wchodzące w skład toru 

transmisyjnego tj. moduły gniazd RJ45, kable instalacyjne, kable 

krosowe miedziane i kable krosowe światłowodowe, programem 

weryfikacyjnym potwierdzającym ich wydajność i zgodność z normami, 

co gwarantuje Użytkownikowi deklarowaną jakość dla całości oferty a 

nie tylko próbek dostarczanych do testów przez producenta. Dopuszcza 

się dostarczenie oddzielnych certyfikatów dla każdego z komponentów. 

Nie dopuszcza się certyfikatów „TypeApproval”, które potwierdzają 

zgodność z normami na podstawie jednorazowego testu i próbki 

dostarczonej przez producenta. 

Certyfikaty potwierdzające wydajność i zgodność z normami 

odniesienia muszą być dostępne na stronie internetowej danego 

laboratorium badawczego. 

• Wykonawca musi zatrudniać minimum dwie osoby posiadające 

aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. 

Wymagane jest przedstawienie certyfikatów imiennych wydanych 

terminowo bezpośrednio przez producenta a nie w imieniu producenta. 

Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski. 

Wymagane jest, aby Zamawiający mógł sprawdzić w sposób 

niezależny np. w witrynie internetowej producenta systemu 

okablowania strukturalnego, czy firma instalatorska posiada ważne 

certyfikaty. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwiązania 

muszą odpowiadać normom odniesienia i posiadać stosowną 

deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 

normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby 

spełniać obowiązujące przepisy. 

• Projektowany system okablowania strukturalnego musi spełniać 

wymagania aktualnie obwiązujących przepisów i norm oraz tych 

dających się przewidzieć w najbliższej przyszłości. W związku z tym, 

wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszą 

posiadać potwierdzoną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Określa 

się, że najniższą klasą CPR jaka może być zastosowana jest B2ca. 

Należy przedstawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) dla 

oferowanych kabli instalacyjnych zwierającą numer katalogowy i nazwę 

producenta. 

• Należy potwierdzić zgodność komponentów miedzianych z 

najnowszymi standardami zasilania zdalnego - 4PPoE do 90W. 
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Potwierdzenie musi pochodzić z niezależnego laboratorium w formie 

certyfikatu, dopuszcza się także oświadczenie producenta.  

 

• Zakłada się, iż środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem 

łagodnym tj. określonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 

50173-1:2018. 

• Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na 

okablowaniu miedzianym (skrętka czteroparowa), w wersji 

ekranowanejo wydajności klasy Klasy EA / Kat.6A, zgodnie z ISO/IEC 

11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018. 

• Podsystem okablowania pionowego w części światłowodowej oparty 

zostanie na okablowaniu wielomodowym (MM)Okablowanie 

charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO 

14763-3:2014 oraz kategorią włókienOM4 według ISO/IEC 11801 Ed.3: 

2018.  

 

• Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest SC 

Duplex.  

• Ze względów bezpieczeństwa elementy toru transmisyjnego 

światłowodowego muszą posiadać mechanizmy chroniące przed 

uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten 

wymóg dotyczy w szczególności złączy światłowodowych w 

przełącznicach. Działanie mechanizmu musi polegać na zamknięciu 

drogi światła laserowego po wyjęciu zaślepki lub odłączeniu kabla 

krosowego.  

• Zastosowany system okablowania strukturalnego musi 

charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędna dla 

ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami 

użytkowymi pozwalającymi na bezpieczną obsługę systemu przez 

użytkownika. 

 

Założenia szczegółowe 

Projektowany, wewnątrzbudynkowy system okablowania strukturalnego będzie się 

składał z okablowania pionowego oraz okablowania poziomego. 

Światłowodowe połączenia szkieletowe dedykowane są do obsługi protokołów 

transmisji danych. Na potrzeby niniejszego projektu założono realizację tych 

połączeń poprzez standardowe połączenia spawane oparte na uniwersalnym kablu 

instalacyjnym wielomodowym OM4. 
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Łącza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania będą wg modelu 

Interconnect – TO (2 złączowy), zgodnie z ISO 11801 ed.3. Połączenia te 

realizowane są za pomocą okablowania miedzianego pozwalającego uzyskać 

wydajność klasy Klasy EA / Kat.6A. 

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową 

producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi 

elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta 

bezpośrednio klientowi końcowemu. 

Gwarancja systemowa musi obejmować: 

• gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego 

produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniego czasu 

eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te 

zostaną naprawione bądź wymienione) 

• gwarancję parametrów łącza (Producent zagwarantuje, że łącze stałe 

bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 

25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi stawiane 

przez normę ISO/IEC11801 3rd edition:2017 dla klasy EA w przypadku 

okablowania poziomego oraz klasy I wg. ISO/IEC11801 3rd 

edition:2017 oraz ISO/IEC TR11801-9909 w przypadku okablowania 

wewnątrz serwerowni).  

• wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że jego system 

okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały 

dowolne aplikacje (współczesne i stworzone                             w 

przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów 

okablowania klasy EA oraz klasy I (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 

ed.3 i ISO/IEC TR11801-9909). 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Inwestorowi. 

Musi ona zawierać: 

• Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 

• Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych 

• Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach 

krosowych 

• Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

• Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w 

dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze 

inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) 
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należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia 

inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 

 

 Sieć powinna być zbudowana w oparciu o elementy jednolitego systemu 

okablowania strukturalnego.  

System okablowania strukturalnego wykorzystuje kable składające się z par 

skręconych przewodów miedzianych oraz kable światłowodowe i ma 

architekturę gwiazdy. Modularna struktura i szeroki asortyment elementów 

konstrukcyjnych zapewni dużą elastyczność i dopasowanie do potrzeb 

Użytkownika, gwarantując ekonomiczność i możliwość rozwoju. 

Okablowanie strukturalne pozwala na: 

– uruchamianie sieci informatycznych, 

– uruchamianie łączności telefonicznej, 

– przesyłanie obrazów. 

Okablowanie strukturalne stosowane jest do realizacji połączeń różnych 

systemów komputerowych pochodzących od głównych producentów. 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić możliwość przesyłu 

wszystkich, standaryzowanych obecnie, aplikacji niskoprądowych w 

budynku. Dodatkowo ma zapewnić łatwe podłączenie zewnętrznych 

systemów rozległych do komunikacji zewnętrznej. 

 

14.2. System telewizji przemysłowej (CCTV) 

W obiekcie istnieje system telewizji dozorowej który swoim zakresem obejmuje teren 

zewnętrzny oraz wejścia na parterze który zostanie zmodernizowany celem 

podłączenia do nowoprojektowanego systemu. 

Zgodnie z wytycznymi zamawiającego na modernizowanych piętrach przewiduje się 

instalację dla telewizji przemysłowej.  

Projektuje się system oparty na obrazie kolorowym oraz na kamerach stacjonarnych.  

Kamery będą monitorować: korytarze i wejścia. 

Przewiduje się system oparty na kamerach cyfrowych, pracujących po protokole 

TCP/IP, o rozdzielczości 3Mpix. 

Kamery w obudowie kopułowej. 

Rejestracja na rejestratorze sieciowym. 

Podgląd na wydzielonym stanowisku podłączonym po sieci LAN. 

System CCTV z zastosowaniem kolorowych kamer w obudowach ko półkowych, 

rozdzielczość kamer 3MPx, ogniskowa 2,8-12mm, WDR, IR, zasilanie PoE. 



 

GRUPA K.M.R. 

ul. Jana Pawła II 24/68 05-500 Piaseczno 

biuro: ul. Dominikańska 29, 02-738 Warszawa 

kom: +48 662 882 671 mail:biuro@kmr-pe.pl 

 

31 

 

Rozmieszczenie kamer pokazano na rzutach piętra +1 oraz +2. Zakres monitoringu 

kamerami: obserwacja korytarzy, klatek schodowych oraz przestrzeni rekreacyjnych. 

Rejstrator IP z możliwością nagrywania do 64 kanałów w rozdzielczości 3840x2160, 

kompresja H.264 lub H.265, z możliwością umieszczenia wewnątrz do 8 dysków 

SATA 14TB (RAID 5). Projekt przewiduje dostawę 4 dysków HDD 3,5” 14TB SATA. 

Powyższe wymagania sprzętowe umożliwiają nagrywanie 24 godzinne ze wszystkich 

kamer z prędkością 10 klatek na sekundę. Zastosowana pojemność dysków 

umożliwia archiwizowanie nagranego materiału zgodnie z wymogami Inwestora 

przez czas 30 dni.  

Rozdzielczości kamer umożliwiają obserwację/ustawienie kamery dla 

szerokokątnego obserwacji pomieszczeń, długiego korytarza a także zbliżenia 

nagranego materiału bez utraty jakości nagranego materiału. Zaproponowany 

rejestrator umożliwia podłączenie dodatkowych kamer z parteru oraz piwnicy a także 

podłączenia kamer dla obserwacji  zewnętrznego terenu i wejść zewnętrznych. 

Wykonanie instalacji i oprzewodowanie 

Instalację należy wykonać po ułożeniu ciągów wentylacyjnych, instalacji rurowych i 

elektrycznej.  

Okablowanie prowadzone będzie liniami, przewodem typu: 

Linie wizyjne do kamer stacjonarnych – kabel typu skrętka, kat.6A, 

Zasilanie – z wykorzystaniem protokołu PoE. 

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

14.3. System przyzywowy w salach i toaletach 

Zgodnie z wytycznymi zamawiającego na modernizowanych piętrach przewiduje się 

instalację systemu przyzywowego (przywoławczego) w pokojach pobytowych oraz 

toaletach w nich będących. System przyzywowy zostanie zainstalowany również w 

ogólnodostępnych toaletach. 

W pokojach przy łóżkach zostaną zainstalowane przyciski wraz z manipulatorem 

kontaktronowym. W toalecie pokoju pobytowego przycisk wezwania z linką. 

Wewnątrz pokojuprzy drzwiach wejściowych kasownik potwierdzający udanie się 

personelu do wezwania. Nad drzwiami od strony korytarza lampka informująca o 

wezwaniu pomocy. 

Informacje identyfikujące z którego pokoju zostało nastąpiło wezwanie personelu 

(użycie przycisku) będzie pokazane – za pośrednictwem sygnału świetlnego oraz 

dźwiękowego na centralkach korytarzowych na piętrach. Dodatkowo taka sama 

sygnalizacja wraz z przyciskiem potweirdzającycm przyjęcia wezwania zostanie 

zainstalowana w pokoju pielęgniarek na piętrze +1. 
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Zainstalowany system będzie również przesyłał powiadamiania na wskazane przez 

Inwestora numery telefonów komórkowych. Na podstawie powiadomienia będzie 

można zidentyfikować miejsce wezwania.   

14.4. Instalacja RTV 

Przewiduje się wykonanie instalacji telewizji RTV dla potrzeb obiektu. 

Z szafki Rack (stacja czołowa, wzmacniacze, rozdzielacze) zlokalizowanej w 

pomieszczeniu technicznym na piętrze +2 do poszczególnych lokalizacji telewizorów 

poprowadzone będzie okablowanie przewodami klasy RG6 (np. TRISET 113) i 

zakończone gniazdkami TV. Zainstalowana stacja czołowa będzie miała możliwość 

przesyłania do odbiorników telewizyjnych treści informacyjne – kanał informacyjny 

nadawany np.z DVD lub z lokalnego komputera PC.  

Gniazda abonenckie RTV p/t montowane będą na wysokości gniazd elektrycznych, 

zasilających odbiorniki TV. 

Operator telewizji, obsługujący obiekt podłączy poszczególne obwody wg wskazań 

użytkownka (Inwestora) – które gniazda, ile kanałów TV itp. 

Jeżeli nie uda się pozyskać operatora telewizyjnego, zostanie wykonana instalacja 

telewizji kablowej w oparciu o anteny na dachu (TV naziemnej). Przewiduje się 

zainstalowanie na dachu anten do odbioru RTV-SAT: antena satelitarna o średnicy 

min. 1,2m z dwoma konwerterami oraz anteny do odbioru telewizji naziemnej (DVB-

T) i radiowej. Sygnał z anten przekazany będzie do stacji czołowej na poziomie -1, 

skąd poprowadzone będzie okablowanie do wzmacniaczy i rozdzielaczy piętrowych a 

stamtąd dystrybucja do poszczególnych odbiorników TV. Przewiduje się dystrybucję 

ok.60 kanałów TV oraz 20 radiowych. Wybór kanałów podejmie operator z 

Inwestorem w trakcie uruchaminia systemu. Zainstalowany system będzia umożliwiał 

również nadawanie kanału informacyjnego z aktualnościami dla mieszkańców Domu 

Seniora PAN. 

System zaprojektowano na podstawie urządzeń TRIAX. 

Lokalizacja gniazd wg rzutu instalacji. 

 

14.5. System Sygnalizacji Pożaru 

W obiekcie istnieje System Sygnalizacji Pożaru. W zakresie projektu jest 

dostosowanie systemu do zmian architektonicznych wynikających z nowego podziału 

pomieszczeń na piętrze +1 oraz +2, zmian funkcji kilku pomieszczeń. Zmiany w SSP 

polegają na relokacji czujek dymu, dodanie dodatkowych czujek dymu wynikające z 

nowych podziałów architektonicznych. Wobec wprowadzonych zmian w projekcie 

sanitarnym oraz zaprojektowania nowej centrali wentylacyjnej instalowanej na 

poziomie -1, należy zapewnić wyłączenie tej centrali z systemu SSP. Umożliwi to 

sygnał z modułu sterującego zainstalowanego na pętli SSP. Sygnał przekazany do 

sterownika centrali wentylacyjnej. Po wykonaniu instalacji należy zaprogramować 
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system o nowoprojektowane elementy oraz przekazać Inwestorowi protokoły 

potwierdzające poprawność działania systemu. 

14.6. Dźwiękowy System Ostrzegawczy 

W obiekcie istnieje Dźwiękowy System Ostrzegawczy. W zakresie projektu jest 

dostosowanie systemu DSO do zmian architektonicznych wynikających z nowego 

podziału pomieszczeń na piętrze +1 oraz +2. W projekcie na rysunkach pokazano 

nowe lokalizacje głośników wraz z ich podłączeniem do odpowiednich linii 

głośnikowych.  

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mieć aktualny certyfikat ITB. 

Instalacja do głośników wykonana będzie kablami i mocowaniami zdolnymi do 

wytrzymania skutków pożaru oraz gaszenia pożaru przez co najmniej 90 min, lub 

powinna być zapewniona ich ochrona przed pożarem przez ten okres. Przewody 

sterowania przeciwpożarowego wykonać należy kablem ognioodpornym o 

zachowaniu funkcji w kategorii E-90. Projektuje się okablowanie wykonawcze 

przewodem typu HTKSH PH90 1x2x1,4 (lub HDGs-2x1,5), lub innymi zalecanymi 

przez dostawcę urządzeń, a posiadające atest CNBOP do stosowanie w tych 

instalacjach, układanymi w rurkach pod tynkiem, w korytkach pożarowych lub na 

certyfikowanych uchwytach metalowych.  

Dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinny być spełnione następujące 

kryteria: 

W przypadku wykrycia alarmu system natychmiast powinien stać się niezdolny do 

wykonywania funkcji nie związanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. 

System powinien być zdolny do jednoczesnego nadawania sygnałów 

ostrzegawczych i komunikatów głosowych do jednego lub kilku obszarów. 

Dla każdej strefy zagrożeniowej będą pracowały dwa wzmacniacze akustyczne oraz 

dwie linie głośnikowe. W systemie przewiduje się także rezerwowy wzmacniacz 

akustyczny. 

System musi monitorować i sygnalizować uszkodzenia (np. podstawowe i rezerwowe 

źródło zasilania, uszkodzenie mikrofonu, wzmacniaczy, generatora sygnałów 

alarmowych, krytycznych modułów, uszkodzenie obwodów głośników itp.). 

Dźwiękowy system ostrzegawczy przekaże sygnał do systemu wykrywczego 

zagrożeń o alarmie technicznym (uszkodzenie systemu dźwiękowego). Łącze między 

systemami będzie monitorowane.  

Z rezerwowego źródła zasilania nie można korzystać przy działaniu systemu nie 

związanym z zagrożeniami, takimi jak tło muzyczne. 
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Linie głośnikowe należy wykonać atestowanymi przewodami o odporności ogniowej 

min. E30. 

Głośniki podłączone będą do linii głośnikowej poprzez atestowaną puszkę 

przyłączeniową z zaciskami ceramicznymi i zabezpieczeniem przeciążeniowym. 

Okablowanie prowadzone będzie liniami w certyfikowanych korytkach instalacyjnych 

lub na metalowych certyfikowanych uchwytach (min co 30cm w poziomie i min co 50 

cm w pionie). Przewód nie może podlegać obciążeniom mechanicznym, także w 

czasie pożaru. 

 

Instalacja musi być wykonana zgodnie z normą PN-EN-60849 „Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze”. 

Wszystkie elementy dźwiękowego systemu ostrzegawczego muszą posiadać 

aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na 

terenie Polski, np. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej 

w Józefowie. 

 

Po wykonaniu instalacji należy przekazać Inwestorowi protokoły potwierdzające 

poprawność działania systemu DSO. 

 


