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I. WSTĘP. 
 
 
1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
zakresu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją zadania p.t. „ 
Modernizacji istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania 
tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów. W ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług 
medycznych Otwarty Otwock”” 
 
 
Stosownie do wymogów określonych w odnośnych przepisach „Specyfikacja Techniczna" stanowi element 
uzupełniający dokumentację projektową w postępowaniu przetargowym i zawieraniu umów na realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego tą dokumentacją. Opracowanie niniejsze wykonano w ramach 
umowy zawartej z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
W zakres robót dotyczących projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego przedmiot 
niniejszej Specyfikacji Technicznej wchodzą następujące grupy robót i związane z nimi elementy Specyfikacji 
Technicznych: 
 
  

- Roboty demontażowe 
- Instalowanie wyrobów metalowych 
- Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 
- Roboty w zakresie przewodów inst. elektrycznej i opraw oświetl. 
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych słaboprądowych (systemy niskoprądowe) 
 
 

3 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
 
3.2 Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną. 
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3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją. 
 
 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Z uwagi na realizację zadania na terenie czynnego obiektu /funkcjonujące pomieszczenia, Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania ruchu publicznego w otoczeniu terenu budowy 
w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Z uwagi na realizację budowy na terenie czynnego obiektu 
należy zapewnić usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
3.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu w którym 
prowadzone są roboty. 
 
 
3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań bhp. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
3.7 Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. 
 
 
3.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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3.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
 
4 MATERIAŁY. 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału i odpowiednie 
dopuszczenia. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. Materiały winny posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do budownictwa i do obrotu na terenie kraju. Wszystkie materiały powinny być przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymogami odpowiednich norm. 
 
 
5 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt używane na budowie 
powinny być sprawne, posiadać instrukcję obsługi oraz ważne dokumenty uprawniające do użytkowania. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
6 TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
 
7 WYKONYWANIE ROBÓT - OGÓLNE ZASADY. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inwestora. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
 
8 DOKUMENTY. 
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8.1 Przechowywanie dokumentów. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
9 ODBIÓR ROBÓT. 

 
 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora 
przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
 
 
9.1.2 Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
 
9.1.3 Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i ST.  
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Dokumenty do odbioru ostatecznego robót: 
 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
9.1.4 Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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II. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

 
 
1 WSTĘP. 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu instalacji 
klimatyzacji, jako elementu robót zadania pt. „Modernizacji istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia 
jej do innego pomieszczenia i dostosowania tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów.  W ramach 
projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST). 

 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p.1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji sterowniczej. 
 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
 
1.4.1 Wymogi formalne 

 
Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
 
1.4.2 Warunki organizacyjne 

 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 
okablowania). 
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2 MATERIAŁY 
 
 
2.1 Rodzaj materiałów 

 

• klimatyzatory jednostki wewnętrzne 
• klimatyzatory jednostki zewnętrzne 
• orurowanie 
• izolacje 
 
 
2.2 Wymagania dla materiałów 

 
Urządzenia - klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nienoszące śladów zużycia. 
 
 
3 SPRZĘT. 
 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, 
drabin montażowych atestowanych. 
 
 
4 TRANSPORT. 
 
Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy - materiały 
transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy 
magazynem dystrybutora a placem budowy. 
 
 
5 WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora. 
 
 
5.1 Roboty budowlane. 

 
Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako 
rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 
 
5.2 Montaż urządzeń. 
 
• Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
• Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
• Montaż rur szczelny na uchwytach. 
• Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
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• Uruchomienie   klimatyzatorów   powinna   przeprowadzić   firma   posiadająca   autoryzację   
producenta zastosowanego urządzenia. 
 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 
6.1 Badania jakości i poprawności robót. 
 
a) stanu kompletności klimatyzatorów - wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny -wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu 
 
 
6.2 Urządzenia. 
 
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać 
dokumenty: DTR, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
 
 
6.3 Przewody hydrauliczne. 
 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny. 
 
 
6.4 Instalacja elektryczna. 
 
Po zakończeniu  montażu  przewody elektryczne zasilające  poszczególne  urządzenia  należy  poddać 
badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
 
7 ODBIÓR ROBÓT. 
 
 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
 
• zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
• przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
• przeszkolenie obsługi 
• posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, instrukcję obsługi, protokoły, atesty) 
• oświadczenie kierownika robót 
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8 PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA. 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 
• Rozporządzenie Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• PN-87/B-02151.02   Akustyka   budowlana.   Ochrona   przed   hałasem   pomieszczeń   w   
budynkach. 
• Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
• PN-83/B-03430  Wentylacja w  budynkach   mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i   
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
• PN-78/B-03421    Wentylacja   i    klimatyzacja.    Parametry   obliczeniowe   powietrza   wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
• PN-EN   12599  Wentylacja  budynków.   Procedury  badań   i   metody   pomiarowe  dotyczące  
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
1 WSTĘP. 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu instalacji 
elektrycznych, jako elementu robót zadania pt. „Modernizacji istniejącej serwerowni w zakresie 
przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania tego pomieszczenia do obowiązujących 
przepisów. W ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”” 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST). 

 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
p.1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych w budynku a w szczególności: 
 
• budowę tras kablowych 
• układanie kabli 
• podłączania kabli w osprzęcie przyłączeniowym 
• prace wykończeniowe, 
• pomiary instalacji elektrycznej 
 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
 
1.4.1 Wymogi formalne 

 
Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
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1.4.2 Warunki organizacyjne 

 

Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu elementów instalacji, urządzeń, trasę okablowania itp.). 
 
 
1.5 Dokumentacja robót montażowych 

 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U.  z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami), 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
 
2 MATERIAŁY 
 
 
Dopuszcza  się zamieszczenie  rozwiązań  w oparciu  o  produkty (wyroby)  innych producentów pod 
warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych, 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.1 Kable i przewody 
 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Jako materiały przewodzące należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 
 
2.2 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach 
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, 
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i 
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 
256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub 
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym 
kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach - 
wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach 
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: 
ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
 
 
2.3 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie 
ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za 
pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i- szyny, zaciski ochronne itp. 
 



 

  

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock  
  S t r o n a | 18  

 
2.4 Sprzęt instalacyjny 
 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 
 
 
 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
 
Wyroby   do   robót   montażowych   mogą   być   przyjęte   na   budowę,   jeśli   spełniają następujące 
warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
 
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
 
Wszystkie   materiały   pakowane   powinny   być   przechowywane   i   magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
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2.7 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
 
Wszystkie elementy - materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Należy   
stosować   dodatkowe   opakowania   w   przypadku   możliwości   uszkodzeń transportowych. 
 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
 
4.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty   winny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem,   wymaganiami   SST   oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 
• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
 
 
4.2 Montaż    opraw    oświetleniowych    i    sprzętu    instalacyjnego,    urządzeń    i odbiorników 

energii elektrycznej.  
 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
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Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-
fazowych.. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 
 
 
4.3 Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego 
(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki. 
 
 
 
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
Ponadto  należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
 
• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 
• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
• pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 1 MΩ.. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu conajmniej 500V. 
Po wykonaniu  oględzin  należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych  badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 
 
6 ODBIÓR ROBÓT 
 
 
6.1 Odbiór częściowy 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
 
 
6.2 Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
 
- dla napięć do 500V pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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7 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
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 60364-4-46:1999 
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 60364-5-51:2000 
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 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 
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 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji    lub   
lokalizacji.    Instalacje   elektryczne   w   gospodarstwach    rolniczych    i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
 PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 
ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego 
do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym 
do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
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Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałężniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałężniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl). 
PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
  
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
  



 

  

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock  
  S t r o n a | 25  

IV. INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
 
 
1 WSTĘP 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacją okablowania strukturalnego kategorii 6A w oparciu o kabel S/FTP 
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego  
Zakres robót obejmuje: 
 
• budowę tras kablowych 
• układanie kabli 
• podłączania kabli w osprzęcie przyłączeniowym 
• prace wykończeniowe, 
• pomiary kabli miedzianych i światłowodowych 
 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych. 
 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 
z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w 
przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  wymienionymi  
indywidualnie,   przy każdej  pozycji  dodatkowo.   Roboty  muszą być wykonane   zgodnie   z   wymaganiami   
obowiązujących   przepisów,   norm   i   instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
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1.6 Prowadzenie robót 
 
Prowadzenie robót wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) 
obowiązujących w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane 
obiekty. 
 
 
1.7 Odbiór placu budowy 
 
Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapoznać się z 
poszczególnymi pomieszczeniami budynku „R”, gdzie będą prowadzone roboty. 
 
 
1.8 Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami 
 
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we 
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy 
harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane 
związane z robotami okablowania strukturalnego, uwzględniając przy tym etapowy charakter budowy. 
 
 
2 MATERIAŁY 
 
 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym 
instalacji okablowania strukturalnego. 
 
 
2.1 Odbiór materiałów na budowie 
 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi wytwórcy. Każda dostawę towaru na budowę należy potwierdzić pisemnie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały 
przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub 
wykonawcy robót. 
 
 
2.2 Składowanie materiałów na budowie 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta 
w w/w zakresie. 
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3 SPRZĘT 
 
 
Urządzenia  pomocnicze,  transportowe  i  ochronne  stosowane  przy  robotach  dotyczących okablowania 
strukturalnego powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości 
oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Urządzenia   i   sprzęt   zmechanizowany   podlegające   przepisom   o   dozorze   technicznym, eksploatowane 
na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 
 
4 ŚRODKI TRANSPORTU 
 
 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
W czasie  transportu,  załadunku   i  wyładunku  oraz  składowania  elementów  okablowania 
strukturalnego i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do 
zaleceń producenta. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów okablowania strukturalnego bezpośrednio  przed montażem, 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1 Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej. 
 
Elementy okablowania strukturalnego montujemy na stelażu 19" w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu 
elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z 
kartą katalogową danego urządzenia. 
 
 
5.2 Prowadzenie przewodów (kabli). 
 
5.2.1 Budowa tras kablowych. 
 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich 
promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w 
kartach katalogowych kabli miedzianych i światłowodowych. Rozmiary kanałów podane zostały w 
dokumentacji rysunkowej i w zestawieniu materiałów w kosztorysach . W przypadku konieczności 
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dokonywania zmian tras kablowych i samodzielnego doboru kanałów i listew należy opierać się o poniższe 
wskazania. 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 50% na potrzeby ewentualnej rozbudowy 
systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów 
kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas 
wypełniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania 
strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego 
prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości 
pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu 
materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 
 
 
5.2.2 Układanie kabli. 
 
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować się do odpowiednich 
zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.) Symetryczne kable skrętkowe należy 
układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na 
wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli 
opaskami i uchwytami montażowymi, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli 
na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z 
pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie 
tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 
zewnętrznej kabla typu skrętka. 
Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie narażone na ściskanie, 
zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy wciągania kabli światłowodowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces 
wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np. 
włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, 
może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje 
kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny 
być układane na wierzchu. 
 
 
 
5.3 Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym. 
 
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia 
przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. 
Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania 
koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. 
Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego. 
 
 
5.4 Zarabianie złącza modularnego 
 
Należy przestrzegać instrukcji i wskazówek producenta złącz i systemu okablowania. 
szczególnie dotyczących długości zdejmowanej izolacji i długości przewodów podłączanych w złączu. 
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5.5 Trasowanie 
 
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać możliwie bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W 
przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na 
odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub 
stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami 
fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi ( lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) 
powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energia elektryczną i 
informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być 
oddzielone elektromagnetycznie od siebie.  
 
 
5.6 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
 
5.7 Przejścia przez ściany i stropy 
 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 
• obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
 
 
5.8 Uziemienie i ekranowanie 
 
Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania strukturalnego. Ich 
podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki 
powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia a także zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia 
i wyrównania napięć, efektu ekranowania 
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w trzech   wymiarach,    
w   szczególności   w   przypadku   wielokondygnacyjnych    budynków wyposażonych w sieciowy system 
przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych niebezpieczeństw jest indukowanie się 
przepięciowych pól magnetycznych w pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głownie poziome 
i indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach. 
W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne warunki, jakie powinny spełniać uziemienia i sieci 
masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna być stosowana w nowo 
powstających budynkach jak również już istniejących. 
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W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do następujących wskazówek: 
• wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego producenta, gwarantuje 
to niską impedancję przejścia,  
• podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i skuteczność ekranu,  
• ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, że kable stacyjne i krosowe 
muszą być również ekranowane; nie wolno przerywać ekranu,  
• należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. Kontakt ekranu powinien 
występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya, 
• wszystkie ekrany kabli powinny być zamontowane indywidualnie w szafach dystrybucyjnych, a te z 
kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej,  
• każda szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny uziemiającej,  
• połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący ciągłość,  
• zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten sam punkt 
uziemienia co sieć elektryczna budynku,  
• wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku powinny zostać połączone 
razem w celu zredukowania różnic potencjałów. 
Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki: 
• powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W każdym przypadku 
ekran kabla powinien być dołączony na dwóch końcach do zacisków lub gniazd; 
• ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PN-EN 50173:2004 
• ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości. Kontakt ekranu wykonany 
punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie mało przydatny przy wysokich częstotliwościach; 
• ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń między sąsiednimi 
ekranami; 
• należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, spleceń, pętli; 
nieciągłość wymiarów rzędu od 1 % do 5% długości fali może zmniejszyć całkowitą efektywność 
ekranowania. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 
• weryfikacja struktury systemu okablowania 
• weryfikacja doboru komponentów 
• weryfikacja wydajności systemu okablowania 
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 
 
 
 
 
 
6.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania. 
 
Polega   ona   na   sprawdzeniu   rozplanowania   elementów   okablowania   w   budynku   bądź budynkach 
oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2004. 
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6.2 Pomiary dynamiczne 
 
Pomiary wykonywane określają parametry toru transmisyjnego Parametry transmisyjne muszą być poddane 
analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany 
na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub każdego 
oddzielnego włókna światłowodowego. 
• Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane 
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. 
Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 
• Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III 
poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub 
FLUKE DTX ) 
• Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. 
Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie 
konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi 
wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z metodą 
pomiarową De-Embedded). 
 
Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
Wire Map 
Length 
Resistance 
Capacitance 
Impedance 
Propagation Delay 
Delay Skew 
Attenuation 
NEXT 
ACR 
Return Loss 
ELFEXT 
PS NEXT 
PS ACR 
PS ELFEXT mapa połączeń pinów kabla, 
długość poszczególnych par, 
rezystancja pary 
pojemność pary 
impedancja charakterystyczna 
czas propagacji, 
opóźnienie skrośne, 
tłumienność, 
przesłuch, 
stosunek tłumienia do przesłuchu, 
tłumienność odbicia, 
ujednolicony przesłuch zdalny, 
suma przesłuchów poszczególnych par, 
suma tłumienności poszczególnych par, 
suma przesłuchów zdalnych 
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Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych 
lub oddzielnego miernika mocy. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów 
okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji „OF-
300" 
Pomiar toru transmisyjnego światłowodowego powinien określać tłumienie łącza w dwóch oknach 
transmisyjnych: 850nm i 1300nm 
Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia każdego toru transmisyjnego 
światłowodowego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych: 
• od punktu A do punktu B w oknie 850nm 
• od punktu B do punktu A w oknie 850nm 
• od punktu A do punktu B w oknie 1300nm 
• od punktu B do punktu A w oknie 1300nm 
Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej 
zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a   pomiarem,   zazwyczaj   
wyrażana  w  jednostkach   odpowiednich   dla   każdej   wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych 
przypadkach.  Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie 
częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego 
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub każdego oddzielnego włókna światłowodowego. 
 
6.3 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 
 
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 
zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 
 
 
6.4 Prace wykończeniowe. 
 
Przez   prace   wykończeniowe   rozumie   się   uzupełnienie   natynkowych   tras   kablowych 
wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 
uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. 
Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą 
uszczelniającą. 
Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), 
należy je zamknąć. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej 
otworu    należy    zamknąć    odpowiednią    masą    uszczelniającą,    charakteryzującą    się 
właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w 
miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 
systemem   okablowania,  wykorzystując  opracowany  wcześniej  otwarty  system  oznaczeń, 
pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są: 
pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 
szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
poszczególne panele krosowe, 
poszczególne porty tych paneli, 
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Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu  instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 
następujące elementy: 
podstawa opracowania 
informacje    o    inwestorze,    inwestorze    zastępczym,    generalnym    wykonawcy, wykonawcy 
rozpatrywanej instalacji 
opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii 
lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / 
Ilość 
schemat połączeń elementów instalacji 
podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 
widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 
rzeczywistością. 
 
  



 

  

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock  
  S t r o n a | 34  

 
7 ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi wstępnemu, 
odbiorowi końcowemu. 
 
 
7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu  robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia   Inwestora  na  podstawie  dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
7.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor. 
 
 
7.3 Odbiór wstępny robót 
 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4 
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy.   Komisja   
odbierającą  roboty   dokona   ich   oceny  jakościowej   na   podstawie 
 przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 
 
 
7.4 Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji kontraktu. 
Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
Ustalenia technologiczne. 
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
Dziennik budowy. 
Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Rejestry obmiarów (oryginały). 
Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 
Instrukcje eksploatacyjne. 
Protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z 
układami pomiarowymi. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru wstępnego,  komisja, w porozumieniu z Wykonawcą,  wyznaczy ponowny termin odbioru 
wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
7.5 Odbiór końcowy 
 
Odbiór   końcowy  -   pogwarancyjny   polega   na   ocenie  wykonanych   robót  związanych   z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy - 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robot". 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminy realizacji 
poszczególnych etapów.  
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8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 
PN-EN 50173-1: 2004 
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 
Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50173-1: 2002. 
Opisuje systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem głównie do budynków biurowych, m. in. klasy 
D, E i F z zastosowaniem komponentów 
ANSI/TIA/EIA 569-A 
Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces 
Norma amerykańska opisująca wykonanie tras kablowych, umiejscowienie i budowę punktów 
dystrybucyjnych, rozmieszczenie i montaż punktów użytkownika w obszarach roboczych. 
PN-EN 50174-1:2002 
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie 
jakości 
Norma z roku 2002 na podstawie normy europejskiej z roku 2000, w której przedstawione są podstawowe 
wytyczne specyfikacji systemów okablowania strukturalnego, wymagania dotyczące dokumentacji i 
administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania. 
PN-EN 50174-2:2002 
Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 
budynków 
Norma z roku 2002 na podstawie normy europejskiej z roku 2000 opisująca podstawowe wymagania 
dotyczące planowania, implementacji i obsługi okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla osób 
zajmujących się zlecaniem wykonania, wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacją okablowania. 
PN-EN 50310:2006 U 
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym. 
Norma europejska na podstawie normy EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń wyrównawczych 
dla sprzętu informatycznego w budynkach omawiane są pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, 
niezawodności działania i kompatybilności elektromagnetycznej. 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i 
normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
 
 
9 GWARANCJE 
 
 
Okablowanie strukturalne 
Wymaga   się    udzielenia    na   wykonywaną   instalację   okablowania   strukturalnego następujących 
gwarancji: 
Minimum 2-letniej gwarancji na elementy użyte przez Wykonawcę do budowy instalacji 
Minimum 2-letniej gwarancji Wykonawcy na wykonywane przez niego prace 
Uzyskania przez Wykonawcę 25-letniego certyfikatu gwarancyjnego producenta systemu okablowania 
strukturalnego  
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V. INSTALACJE P-POŻ 
 
 
1 WSTĘP. 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji p-poż w pomieszczeniu serwerowni dla zadania pt. 
„Modernizacji istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania 
tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów. W ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług 
medycznych Otwarty Otwock”” 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
 
1.3 Zakres robót. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji p-poż. 
 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora 
nadzoru., 
 
 
1.4.1 Wymogi formalne 
 
Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
 
1.4.2 Warunki organizacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu poszczególnych elementów instalacji (między innymi posadownie centrali, przycisków 
alarmowych, trasę rurarzu, montaż czujników). 
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2 MATERIAŁY 
 
 
2.1 Rodzaj materiałów 
 
• centrala p-poż 
• czujniki 
• rurarz 
• przyciski alarmowe 
• Sygnalizatory 
• Butla z czynnikiem gaśniczym 
 
 
2.2 Wymagania dla materiałów 
 
Urządzenia oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nienoszące śladów zużycia. 
 
 
3 SPRZĘT. 
 
 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, 
drabin montażowych atestowanych. 
 
 
4 TRANSPORT. 
 
 
Transport urządzeń należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy - materiały 
transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy 
magazynem dystrybutora a placem budowy. 
 
 
5 WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
 
Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora 
 
 
5.1 Roboty budowlane. 
 
Montaż rurarzu i urządzeń winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe 
(nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 
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5.2 Montaż urządzeń. 
 
• Urządzenia montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
• Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
• Montaż rur szczelny na uchwytach. 
• Uruchomienie   systemu   powinna   przeprowadzić   firma   posiadająca   autoryzację   producenta 
zastosowanego urządzenia. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 
6.1 Badania jakości i poprawności robót. 
 
a) stanu kompletności urządzeń - wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny -wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i test działania, wyniki wpisać do protokółu 
 
6.2      Urządzenia. 
 
Typ urządzeń winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Urządzenia powinny posiadać dokumenty: 
DTR, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
 
 
6.3 Przewody hydrauliczne. 
 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności. 
 
6.4 Instalacja elektryczna. 
 
Po zakończeniu  montażu  przewody elektryczne zasilające  poszczególne  urządzenia  należy  poddać 
badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
 
7 ODBIÓR ROBÓT. 

 
 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
• zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
• przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
• przeszkolenie obsługi 
• posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, instrukcję obsługi, protokoły, atesty) 
• oświadczenie kierownika robót 
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VI. INSTALACJE MONITORINGU, BEZPIECZEŃSTWA i KONTROLI DOSTĘPU 

 
 
1 WSTĘP. 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji monitoringu, bezpieczeństwa i kontroli dostępu w 
serwerowni dla zadania pt.„ Modernizacji istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego 
pomieszczenia i dostosowania tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów.  
W ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania. 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
 
1.3 Zakres robót. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji monitoringu, bezpieczeństwa i kontroli dostępu. 
 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
 
1.4.1 Wymogi formalne 
 
Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
 
1.4.2 Warunki organizacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu poszczególnych elementów instalacji (między innymi posadownie centrali, czytników, 
kamer, rejestratora). 
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2 MATERIAŁY 
 
 
2.1 Rodzaj materiałów 
 
• centrala systemu 
• czytniki kart 
• Czujniki ruchu 
• Kamery CCTV 
 
 
2.2 Wymagania dla materiałów 
 
Urządzenia oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nienoszące śladów zużycia. 
 
 
3 SPRZĘT. 
 
 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, 
drabin montażowych atestowanych. 
 
 
4 TRANSPORT. 
 
 
Transport urządzeń należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy - materiały 
transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy 
magazynem dystrybutora a placem budowy. 
 
 
5 WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
 
Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora 
 
5.1 Roboty budowlane. 
 
Montaż urządzeń winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie 
dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 
 
 
5.2 Montaż urządzeń. 
 
• Urządzenia montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
• Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
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• Uruchomienie   systemu   powinna   przeprowadzić   firma   posiadająca   autoryzację   producenta 
zastosowanego urządzenia. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 
6.1 Badania jakości i poprawności robót. 
 
a) stanu kompletności urządzeń - wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny -wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i test działania, wyniki wpisać do protokółu 
 
 
6.2 Urządzenia. 
 
Typ urządzeń winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Urządzenia powinny posiadać dokumenty: 
DTR, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
 
 
6.3 Instalacja elektryczna. 
 
Po zakończeniu  montażu  przewody elektryczne zasilające  poszczególne  urządzenia  należy  poddać 
badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
 
7 ODBIÓR ROBÓT. 
 
 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
• zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
• przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
• przeszkolenie obsługi 
• posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, instrukcję obsługi, protokoły, atesty) 
• oświadczenie kierownika robót 
 
 
  
 
 
 


