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I. Część ogólna: 
 

1.   Dane inwestycji. 

 

1.1. Nazwa  zadania:  

 

     „Montaż sieci monitoringu wizyjnego”-   Instalacje elektryczne i niskoprądowe w 

Budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Targu. 

 

         adres: 

 

                   ul. Aleja Mikołaja Kopernika 28 ,34-400 Nowy Targ     
 

zamawiający:  

 

                    Szkoła Podstawowa Nr 2 - Nowy Targ 

                    ul. Aleja Mikołaja Kopernika 28 ,34-400 Nowy Targ 

                                                         

 

1.2. Zakres zadania : 

 

Zadanie jest podzielone na 2 Etapy; 

- Etap 1 obejmuję modernizację kamer zewnętrznych (wymiana i dołożenie kamer, montaż 

rejestratora) , 

- Etap 2 obejmuje kamery wewnątrz budynku i dotyczyć będzie innego opracowania- zapytania 

ofertowego. 

 

Zakres zadania obejmuję modernizację istniejącej instalacji systemu telewizji przemysłowej; 

wymianie podlegają; kamery, rejestrator, monitor, zasilacze 12V ( w przypadku gdy zasilacze są 

sprawne możliwe jest ich pozostawienie i podłączenie do nowych kamer). W przypadku gdy 

okablowanie nie nadaje się dla nowych kamer to należy je wymienić. 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy możliwe jest podłączenie kamer na słupie. 

Istniejące kamery z boiska sportowego na terenie szkoły sprawdzić i podpiąć do nowo 

wykonywanego systemu telewizji przemysłowej.  

 

2. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych. 
 

 Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i obioru robót, a także przepisami budowy 

urządzeń elektrycznych. 

 

 

2.1.. Materiały. 

 

2.1.1. Wymagania ogólne. 

 

- źródła uzyskania wszystkich materiałów elektrycznych powinny być wybrane przez  

  wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, 

- zatwierdzenie źródła pozyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie one będą przez  

   inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania, 

- nie później niż tydzień przed każdym zakupem materiałów wykonawca robót  

   elektrycznych i teletechnicznych  ma obowiązek dostarczyć projektantowi karty materiałowe 

urządzeń do zabudowy, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić ich prawidłowość, 



 3 

- z chwilą zatwierdzenia wykonawca robót elektrycznych i teletechnicznych powinien podać 

projektantowi harmonogram terminów dostaw zatwierdzonych materiałów. 

 

 

2.1.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 

  

- znak CE, 

 

- atest producenta lub aprobata techniczna,  

 

 

2.1.3. Wymagania przy zamianie materiałów elektrycznych i teletechnicznych. 

 

   Marka materiałów określonych w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie 

cen. Wykonawca robót elektrycznych i teletechnicznych może zaproponować materiały 

innej marki, posiadające te same charakterystyki. Propozycja ta wymaga  zatwierdzenia 

przez projektanta instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

 

2.1.4 Instalacja telewizji dozorowej – założenia. 

 

Projektowana jest ochrona systemem telewizji dozorowej analogowej, który powinien zapewnić 

monitoring strefy zewnętrznej wokół budynku ETAP 1, korytarzy oraz klatek schodowych 

ETAP 2. Sygnały wizji z kamer doprowadzone zostaną do rejestratora NVR, zamontowanego w 

pomieszczeniu dyrektora szkoły, monitorowanie przewidziano na monitorze w opisanej 

lokalizacji. 

 

3. Sprzęt, narzędzia i elektronarzędzia. 

 

    Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi 

     i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających 

     wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 

 

4. Transport. 

 

     Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich 

      środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych 

      materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

 

5. Odpowiedzialność wykonawcy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 

      Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać 

się z obiektem gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie 

frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę do zleceniodawcy dokonany  będzie 

komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem 

odpowiedniego protokołu. 

 

      Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

      z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 

      Odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

      specyfikacji technicznej oraz poleceniami projektanta. 
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6. Przyrządy do badań i pomiarów. 

 

  Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 

 aktualne świadectwa wzorcowania. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy   muszą być 

zamieszczone w protokole z badań i pomiarów. 

 

7. Instalacje elektryczne  

 

- kable i przewody stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być dostosowane 

  do układu sieci TN-C-S, o napięciu znamionowym 400/230 V prądu przemiennego 

   i częstotliwości 50 Hz, 

- złącza instalacji elektrycznej obiektu muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci 

   zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz 

   zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi, 

    a także ingerencją osób niepowołanych. 

- w obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej należy stosować wyłączniki 

   nadmiarowo-prądowe o ile takie będą wymagane :   

   * o prądach znamionowych dobranych do mocy odbiorników 

   * wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 

   * charakterystyce czasowo-prądowej 

   * typu B dla zabezpieczeń obwodów instalacyjnych 

- w instalacjach elektrycznych odbiorczych należy stosować połączenia wyrównawcze 

   główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych  

   instalacji i konstrukcji budynku, 

- przy prowadzeniu tras przewodów należy stosować zasadę : linie proste, równoległe 

  do krawędzi ścian i stropów, 

- każde przejście kabla lub przewodu przez ściany i stropy musi być zabezpieczone 

  rurą osłonową lub innym zabezpieczeniem aby nie było możliwości przetarcia osłony 

przewodu. 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, 

- przepusty o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, 

dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest niższa niż EI60 lub REI60, a nie będąca 

elementami oddzielenia pożarowego, powinny mieć odporność ogniową (EI) ścian i stropów 

tego pomieszczenia, 

- wszystkie kable i przewody elektryczne muszą mieć żyły wykonane z miedzi 

  oraz mieć oznakowanie producenta (marka), a także posiadać kolorystykę izolacji 

  roboczej żył zgodną z wymaganiami normy PN-90/E-05023, 

 

8. Instalacje niskoprądowe 

 

 Projekt obejmuje wykonanie następujących instalacji niskoprądowych : 

- system telewizji dozorowej w technologii analogowej. 

 

System telewizji dozorowej należy wykonać kablami koncentrycznymi.  

Okablowanie komunikacyjne umożliwi realizację następujących usług : 

 

- transmisje obrazu, 

- sterowanie kamerą PTZ. 

 

System okablowania koncentrycznego ma topologię gwiazdy. 
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8.1. Instalacja telewizji dozorowej . 

 

Koncepcja systemu oparta jest o technologię analogową HD,  który będzie wyposażona w: 

 

8.1.1. Rejestrator NVR. 

 

Rejestrator (NVR): 32 kan, wyjścia video: 1 Interfejsy sieciowe Gb: 1 szt.Liczba obsługiwanych 

HDD:2 szt.Interfejs RS-485 dla klawiatury: 1 szt.Wejścia alarmowe: 16 NC/NO Wyjścia 

alarmowe: 2 

 

8.1.2. Kamery zewnętrzne typu bullet. 

 

Kamera w obudowie bullet, rozdzielczość 3MP (max. 1920×1536),  

przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan z oświetlaczem podczerwieni zasięg do 50m, obiektyw 

moto-zoom: 2.8-12mm 

Dodatkowe funkcje:  detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie 

przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. 

Zasilanie 12VDC/PoE. 

 

8.1.3. Kamery obrotowe typu PTZ. 

 

Kamera PTZ 2Mpix zewnętrzna, Obiektyw 2.8mm @ F2.0, do 20 kl./s zmiennoogniskowy 

obiektyw 4.8 ~120 mm, przybliżenie optyczne na poziomie 25x, mechaniczny filtr IR i 

promiennik podczerwieni Smart IR o zasięgu działania do 100 m. 

 

8.1.4. Przewody i okablowanie. 

 

Kable powinny być atestowane lub posiadać dokumenty równoważne. Należy stosować kable 

wyłącznie o żyłach miedzianych o przekrojach żył co najmniej: 

- dla torów wizji przewod koncentryczny , 

- zasilanie kamer OMY 2x1mm2, 

- dopuszcza się pozostawienie istniejącego okablowania dla istniejących kamer pod warunkiem 

sprawdzenia czy dany tor transmisyjny przesyła dane z kamery do rejestratora w oprowiednich 

parametrach, 

 

8.1.5. Monitory. 

 

Monitor 32 cale do pracy ciągłej 12/7 wraz z uchwytem 

 

9. Wykonanie robót. 

 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie 

do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane 

przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. 

 

W szczególności: 

 

- pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać 

aktualne świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, 
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- pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać 

aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru, 

- pracownicy opracowujący dokumentację powykonawczą systemów zabezpieczeń powinni - 

posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia, 

- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wymagają pisemnej zgody projektanta. 

 

9.1. Instalowanie urządzeń CCTV. 

 

Lokalizację kamer przedstawiają załącznik 1 do niniejszego opracowania, jednak przed 

montażem należy sprawdzić warunki obserwacji żądanych obszarów pod kątem 

nieprzewidzianych przeszkód i osłon – dopuszcza się korekcję lokalizacji w przypadku 

niekorzystnych warunków obserwacji.  

Lokalizację monitora w pomieszczeniu dyrektora skorelować z wymogami Inwestora. 

Zasilacze które są już zainstalowane w przypadku poprawnego działania z nowymi kamerami 

można je pozostawić. 

Kamery demontowane można zainstalować wewnątrz budynku.  

 

10. Badania odbiorcze i pomiary elektryczne. 

 

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli, 

- sprawdzenie poprawności połączeń, 

- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 

- pomiar sieci okablowania koncentrycznego, 

 

Z wykonanych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

Badania i pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia 

Kwalifikacyjne.  

 

11. Uwagi końcowe. 
 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne, osprzęt teletechniczny,  

powinny posiadać dokumenty (certyfikat, deklarację zgodności) dopuszczające je do stosowania 

na polskim rynku. 

 

 

12. Dokumentacja powykonawcza. 

 

Wykonawca powinien wykonać szkic sytuacyjny rozmieszczonych kamer i dostosować go do 

realnych kamer. 

 

12.1. Protokół szkolenia. 

 

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały 

przeszkolone wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy 

wskazać osobę pełniącą funkcję administratora systemu. 

 

13. Oznakowanie urządzeń i okablowania. 

 

Na etapie wykonywania prac montażowych należy oznakować urządzenia i okablowanie w celu 

ułatwienia późniejszej lokalizacji elementów na obiekcie. 
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14. Demontaże kamer. 

 

Do wykonawcy instalacji należy zdemontowanie starych kamer. 

 

15. Przepisy związane. 

 

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi 

normami i przepisami: 

 

15.1 Normy dla instalacji niskoprądowych. 

 

-PN-EN 50132-7 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania” 

 

-Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe 

 

15.2 Ustawy i rozporządzenia. 

 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. 

Nr178, poz.1380), 

 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.461, 

 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 

719), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


