
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

branża elektryczna 
 

Montaż centrali Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla 
Polonii i Cudzoziemców ul. Weteranów 18 w Lublinie. 

 
 

1. Wstęp. 
 Przedmiot i zakres specyfikacji: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest dostawa i montaż centrali dla Systemu 
Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców ul. 
Weteranów 18 w Lublinie.  

 Nazwy i kody robót budowlanych  wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV   45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

 Informacja o terenie budowy: 

 Teren budowy stanowić będzie pomieszczenie portierni na parterze budynku Centrum Języka i Kultury 
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców ul. Weteranów 18 w Lublinie. 

 Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz poleceniami 
przedstawiciela inwestora. Roboty elektryczne nadzorował będzie mgr inż. Adam Kargul (tel.  81 537 53 10). 

 Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Robót plac budowy. 

 W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed 
dostępem osób niepowołanych. 

 Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy. 

 Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez 
właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

 Wymaga się aby zamawiany system wdrażał Wykonawca (firma) posiadający aktualny certyfikat producenta 
sprzętu z zakresu instalacji oraz uruchomienia. Zapewni to lepszą jakość wykonanej pracy oraz umożliwi 
ewentualne wsparcie producenckie na etapie uruchamiania systemu oraz szkolenia personelu z obsługi 
systemu. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie 
wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do 
ich bezzwłocznej naprawy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem 
materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

 Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Przedstawiciel inwestora zdecyduje, które materiały z demontażu Wykonawca przekaże do dyspozycji 
Kierownika Obiektu Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. 

 Powstałe materiały odpadowe z demontażu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi do wykonywania robót. 

 Maszyny, narzędzia, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny pracować zgodnie z parametrami 
technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia. 

 Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i prawidłowości działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogą wewnętrzną uczelni i jest ona dostępna do ruchu po 
uprzednim zgłoszeniu do Działu Eksploatacji UMCS danych dotyczących środków transportu i przewożonego 
materiału (rodzaj środka transportu, masa ładunku, nr rejestracyjny pojazdu). 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach i placach wewnętrznych uczelni. 

 
5. Wymagania dotyczące dostawy i montażu wykonania centrali dla Systemu SWiN. 

Instalacja SWiN działająca w budynku ma za zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem lub 
wejściem niepożądanych osób oraz zapewnić bezpieczeństwo obsługi w przypadku napadu. Ochrona 
pomieszczeń przed włamaniem realizowana jest poprzez zastosowanie detektorów: 
- kontaktronów magnetycznych w oknach i drzwiach w pomieszczeniach  
- czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych w pomieszczeniach  
- czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych z funkcją antymaskingu w pomieszczeniach. 
Ochrona przed napadem realizowana jest w oparciu o: 

 ręczne przyciski napadowe przewodowe (bezprzewodowe)  

 breloki bezprzewodowe działających na terenie budynku. 



W chwili obecnej rozmieszczano w budynku łącznie 38 detektorów ruchu, zapewniając stworzenie wymaganych 
stref ochronnych. 

Zarządzanie systemem SWiN musi być możliwe z poziomu: 

 Mapy synoptycznej – zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref SSWiN oraz wizualizacja stanów 
poszczególnych stref i elementów detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.  

 Czytnika kontroli dostępu – automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref SSWiN po 
przyłożeniu uprawnionej karty dostępowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjdą z pomieszczenia 
(realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostępu). Wizualizacja stanu strefy SSWiN na diodzie czytnika 
kontroli dostępu. 

 Manipulatora SSWiN – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów 
poszczególnych stref. 

Dostarczana i montowana centrala alarmowa musi mieć wbudowany interfejs TCP/IP, który da możliwość 
komunikacji z serwerem SMS. Centrala musi być w pełni skalowalna i domyślnie oferować jedną magistralę 
transmisyjną. W obrębie samej centrali musi być wbudowany moduł obsługi 16 linii dozorowych, 1 wyjścia 
przekaźnikowego i 4 wyjść OC. Pozostałe linie dozorowe są podłączane do ekspanderów linii dozorowych, 
dołączonych do magistrali. Dodatkowo centrala musi umożliwiać rozbudową o dodatkowe magistrale 
transmisyjne za pomocą dedykowanej płyty rozszerzeń magistral. Do każdej magistrali można podłączyć 
maksymalnie 15 ekspanderów przewodowych lub bezprzewodowych, każdy wyposażony w 8 linii dozorowych. 
Do centrali musi być możliwość podłączenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatorów) do 
zarządzania strefami. 
Wymagane dodatkowe parametry centrali: 

 Komunikacja:   

 zintegrowany dialer IP, 

 port Ethernet IP, 

 możliwość podłączenia dialera PSTN 

 możliwość podłączenia dialera GPRS 

 Czujnik antysabotażowy 

 Klasa (Grade):   3 

 Kody użytkownika:  500 (9 poziomów) 

Centralka winna być obsługiwana przez manipulator kontrolny LCD służący do zazbrajania i rozbrajania 
stref SSWiN o cechach: 
 Wymiary minimalne: 164 x 124 x 28 mm 

 Napięcie: 12 VDC 

 Temp./ Wilgotność: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji 

 Komunikacja: RS485 

 Inne cechy: buczek, wyświetlacz LCD 2x16 znaków 

 system diod LED sygnalizujących stan pracy systemu 
 
Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. Zgodność musi być 
potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zakładu 
certyfikacyjnego TECHOM. 
Zamontowana centrala powinna umożliwić rozbudowę systemu. Centrala powinna pozwolić na podłączenie co 
najmniej 40 czytników kontroli dostępu (co najmniej 8 na każdej magistrali). Każdy z czytników powinien być 
podłączony do kontrolera drzwiowego. Sam kontroler drzwiowy powinien być podłączany bezpośrednio do 
magistrali i umożliwić podłączenie oraz zasilanie elementu ryglującego. Dodatkowo powinien mieć możliwość 
podłączenia przycisku wyjścia. 

System SSWiN powinien umożliwić przypisanie poszczególnym użytkownikom kart lub tagów 
dostępowych i określenie praw dostępu dla poszczególnych kart. Dodatkowo musi istnieć możliwość ustalenia 
harmonogramu dostępu dla poszczególnego czytnika lub karty. Czytnik oprócz funkcjonalności kontroli dostępu 
musi również umożliwiać zazbrajania i rozbrajanie zdefiniowanej strefy SSWiN po przełożeniu do niego 
uprawnionej karty. Czytnik powinien być dostępny w wersji odpornej na czynniki środowiskowe, umożliwiającej 
montaż na zewnątrz budynku.  
 
W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu SWiN należy również dostarczyć i zamontować 2 szt. modułów 
rozszerzeń AV z zasilaczem oraz 2 szt. modułów rozszerzeń AV bez obudowy. Urządzenia te powinny 
charakteryzować się cechami: 

 Wejścia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaż 

 9 wyjść: 

 2 przekaźnikowe, 

 6 OC (max 100mA), 

 1 głośnikowe (8 om). 

 Komunikacja: RS485. 
 
System doposażyć w źródła gwarantowanego zasilania rezerwowego zgodnie z PN-EN 501131. 
 
Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz 
uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do 
przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.   

 
6. Kontrola jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i jakość stosowanych materiałów. 



 Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono 
zgodność zamontowanych z kryteriami określonymi w normach, właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. 

 Wykonawca po zakończeniu robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych  z odpowiednimi 
polskimi normami, certyfikatami oraz protokoły pomiarów stanu izolacji wymienionych przewodów 
elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej. 

 Jakość robót sprawdzana będzie w trakcie prac jak i podczas odbioru końcowego robót.  
 

7. Dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się między innymi: 

- umowa  

- STWiOR 

- protokół przekazania placu budowy, 

- notatki służbowe, 

- protokoły przekazania materiałów z demontażu (jeżeli takie występują), 

- stosowne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i oświadczenia, 

- protokół odbioru robót itp.  
 

8. Odbiór robót. 

 Odbiór wykonanych robót obejmuje: 

- Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji będącej przedmiotem robót. 

- Sprawdzenie dokumentów odbioru końcowego. 

 Dokumenty do odbioru końcowego robót: 

- dokumentacja powykonawcza 

- protokół odbioru końcowego robót 

- oświadczenie o zgodności zastosowanych materiałów z polskimi normami, certyfikatami; 

- protokoły badań i pomiarów; 

- ewentualnie protokóły przekazania materiałów z demontażu. 
 

9. Rozliczenie robót. 
Wykonane roboty rozlicza się w sposób określony umową. 

 
10. Przepisy związane. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów robót. 
Akty prawne,  

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami.)  

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)  

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 
1229)  

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi 
zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 
poz.1779)  

 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr204 
poz.2087)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

1.1. Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia  

 PN-EN 50131 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania  i Napadu. 

 PN-EN 50136 w zakresie Transmisji alarmu dla stopnia (Grade) 3. 

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

 PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, 
Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r. 

 
Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem. 
 
 
Opracował: 
 


