
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PWST W KRAKOWIE -  

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ POSTANOWIENIA  

KW PSP W KRAKOWIE Z DN. 10.08.2012 r. W ZAKRESIE WYDZIELENIA 

POŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH - EWAKUACYJNYCH 

 
 
ADRES:     KRAKÓW, ul. Straszewskiego 21-22 

  dz. nr 1 i 3; obr. 145, jednostka ew. Śródmieście w Krakowie 

 

INWESTOR:     PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 

 im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

 ul. Straszewskiego 21-22 

Kraków, październik 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAZA:   
PROJEK WYKONAWCZY 
 
 ARCHITEKTURA 
 

 
OPRACOWAŁA:   
 mgr inż. arch. Anna Rygiel 
 upr. nr: MPOIA 052/2009 
 
 
 

 
 



NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
 
PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PWST  W KRAKOWIE - STWiOR 
 

1

STWiOR 

SPIS TREŚCI 

I. Wstęp 

1. Nazwa zamówienia: 

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

3. Przedmiot specyfikacji  

4. Zakres zastosowania specyfikacji  

5. Podstawowe określenia  

II. Specyfikacja ogólna 

2.1 Uwagi i zalecenia  dla inwestora i wykonawcy 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.3 Materiały ogólne wymagania dotyczące materiałów  

2.4 Sprzęt  

2.5 Transport  

2.6 Kontrola jakości robót 

2.7 Obmiar robót 

2.8 Odbiór robót 

2.9 Podstawa płatności 

2.10 Przepisy związane 

III. Specyfikacja szczegółowa - część I 

3.1 Projektowane roboty rozbiórkowe kod cpv – 45 453 000 – 7 

3.2 Roboty konstrukcyjne  

3.3 Pozostałe  prace budowlane 

3.3.1 Roboty w zakresie osadzania ślusarki (stalowej i aluminiowej) oraz stolarki drzwiowej wraz z naświetlami: 

3.3.2 Roboty w zakresie lekkich systemowych ścian działowych na konstrukcji stalowej: 

3.3.3 Roboty w zakresie sufitów podwieszonych 

3.3.4 Roboty murarskie i posadzkowe 

3.3.5 Roboty wykończeniowe 

3.4 Prace instalacyjne elektryczne 

IV. Specyfikacja szczegółowa - część II 

4.1 Przedmiot ST  

4.2 Cel stosowania  

4.3 Przeznaczenie instalacji  

4.4 Opis systemu  

4.5 Roboty budowlane. 

4.6 Wymagania dotyczące materiałów. 

4.7 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

4.8 Warunki wykonania robót. 

4.9 Odbiór robót  

 



NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
 
PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PWST  W KRAKOWIE - STWiOR 
 

2

STWiOR 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

I. WSTĘP 

1. Nazwa zamówienia: 

Przebudowa fragmentu budynku PWST w Krakowie - dostosowanie budynku do wymagań postanowienia KW PSP 

w Krakowie z dn. 10.08.2012 r. w zakresie wydzielenia pożarowego klatek schodowych – ewakuacyjnych przy 

ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

 

Główne kody  

CPV – 45 453 000 – 7 Roboty rozbiórkowe  

CPV – 45 000 000 – 7 Roboty budowlane   

CPV – 45 300 000 – 0 – roboty w zakresie inst. budowlanych 

CPV – 45 311 000 – 0 – roboty w zakresie inst. elektrycznych 

CPV – 45 312 100 – 8 – system sygnalizacji pożarowej 

CPV – 45 316 200 – 7 – system sterowania oddymiania 

CPV – 45 421 000 – 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

 

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

2.1. Zamawiający:  

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - Kraków ul. Straszewskiego 21-22 

reprezentowany przez 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2.2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2.3. Wykonawca 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

( Pozostałe dane uzupełnić po rozstrzygnięciu przetargu) 
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3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór wymagań w zakresie przebudowy 

fragmentu budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22, 

polegającej na dostosowaniu budynku do wymagań postanowienia KW PSP w Krakowie z dn. 10.08.2012 r. w zakresie 

wydzielenia pożarowego klatek schodowych – ewakuacyjnych. Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące 

właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych oraz instalacyjnych.  

Planowane jest wykonanie robót dostosowawczych polegających na: wymurowaniu odcinków ścianek dla osadzenia zestawów 

szklanych EI30 (EI60) wraz z montażem zestawów, montaż nowej stolarki drzwiowej EI30, wymianie istniejącej stolarki w obrębie 

klatki schodowej na stolarkę EI30, montaż samozamykaczy, elektrotrzymaczy itp. urządzeń związanych z nową stolarka i ślusarką 

drzwiową oraz montażu klap dymowych wraz z osprzętem sterującym, przesunięciu otworu drzwiowego. Prace dodatkowe obejmą 

uzupełnienia posadzek oraz ścian, uzupełnienia sufitów podwieszonych, roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

4. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów Przetargowych i winna być 

wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo – 

budowlane dotyczącego przebudowy fragmentu budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w 

Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA  

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.  

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego.  

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych 

robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  

Przepisy, Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm. 
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II. SPECYFIKACJA OGÓLNA 

2.1 UWAGI I ZALECENIA  DLA INWESTORA I WYKONAWCY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji,  projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych. 

Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla użytkowników budynku. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z 

projektem (częścią opisową, graficzną oraz kosztorysową) i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy 

bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 

- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 

- kontrolą miejsca zabudowy urządzenia, 

- przygotowaniem miejsca składowania. 

Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR. 

Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki, utrzymywać ład i porządek na stanowiskach 

pracy, zagospodarować odpady. 

Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami 

Technicznymi  Wykonania i Odbioru  (WTWiO) przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - 

ruchowej poszczególnych urządzeń. 

 

2.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
2.2.1 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania, aż do 

momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.  

2.2.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. 

2.2.3 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

2.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

2.2.5 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia 

realizacji do czasu odbioru końcowego. 

2.2.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich podczas prowadzenia robót.  
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2.3 MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym wart. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia, jeśli są inne niż przewidziane w 

projekcie, przed dostawą na budowę muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i uzyskać zgodę Projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

2.4 SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora nadzoru. 

2.5 TRANSPORT  
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o " Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowiącymi załączniki 

do dziennika. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 
Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.  

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w 

poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny 

wynikać z analizy indywidualnej. 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru. 

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  

- dokumentację budowlaną powykonawczą; 

- protokóły odbiorów częściowych, jeśli takie odbiory będą miały miejsce; 

- świadectwa jakości materiałów, atesty np. PZH 

- protokóły dokonanych pomiarów instalacji; 

2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą realizowane na warunkach i w terminach 

określonych w Umowie. 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), stan prawny na dzień 26 września 2014 roku 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844); 
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3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270); stan prawny na dzień 2014-01-01 Dz. U. 2013 poz. 926 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811); 

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

7.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137); 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w „sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych terenów”. (Dz. U nr 121 poz.1138); 

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728); 

11. Ustawa Kodeks Cywilny; 

12. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r, nr 19, poz. 177 z  pózn. zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 

202 poz. 2072); 

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021) 
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III. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA - CZĘŚĆ I 

3.1 PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV – 45 453 000 – 7 

Szczegółowy spis prac rozbiórkowych znajduje się w szczegółowym opisie branży architektonicznej, dotyczącym każdego 

istniejącego otworu drzwiowego w obrębie wydzielanych klatek schodowych. 

Zasadniczo są to prace: 

- Demontaże istniejących drzwi (w tym również zabytkowych drewnianych) w zależności od przewidywanych robót wraz z 

ościeżnicami (drewnianymi lub stalowymi), naświetlami, opaskami i progami. 

- Wyburzenie fragmentu ściany dla poszerzenia ościeża. 

- Demontaże fragmentów sufitów podwieszanych (również wraz z oświetleniem). 

- Demontaże opraw oświetleniowych, drobnego osprzętu elektrycznego oraz przewodów instalacyjnych. 

- Demontaże części obudowy instalacji podsufitowych. 

- Wyburzenie fragmentu ściany murowanej dla wykonania nowego otworu drzwiowego. 

- Demontaże cokolików posadzkowych w sposób umożliwiający ich ponowne zamontowanie. 

- Demontaże warstw posadzkowych w tym posadzki zewnętrznej (płyty kamienne). 

- Rozbiórka stopni schodów zewnętrznych. 

- Obniżenie poziomu posadzki przy drzwiach wewnątrz budynku i w podcieniu wg rysunku. 

- Rozbiórka stopnia schodów zewnętrznych w podcieniu. 

- Rozbiórka warstw dachowych dla montażu klap oddymiających. 

 

3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE  

NADPROŻA DRZWIOWE - kod CPV 45262600 

Wstawienie projektowanych stalowych nadproży przy poszerzanych otworach drzwiowych oraz dla nowych otworów drzwiowych , 

wykonanie otworów w stropie oraz dachu dla montażu klap oddymiających, montaż wymianów na istniejących krokwiach – 

zgodnie z projektem konstrukcji opracowanym przez mgr inż. Bartłomieja Zdziecha w październiku 2014 r. 

 

3.3 POZOSTAŁE  PRACE BUDOWLANE 

ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262520-2 

ŚCIANKI DZIAŁOWE LEKKIE - kod CPV 45421152-4 

STOLARKA, ŚLUSARKA BUDOWLANA - kod CPV 45421000-4 

ROBOTY NA DACHU WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM - kod CPV 45261214-7 

POSADZKI - kody CPV: 45430000-0, 45432111-5, 45432120-1 

TYNKI - UZUPEŁNIENIA - kod CPV 45410000-4 

SUFITY PODWIESZANE - kod CPV 45421146-9 

OKŁADZINY ŚCIENNE - kod CPV 45 324 000-4 

ELEMENTY DROBNE - kod CPV 45421140-7 

PRACE MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 

3.3.1 Roboty w zakresie osadzania ślusarki (stalowej i aluminiowej) oraz stolarki drzwiowej wraz z naświetlami: 

- Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącym przejściu w ścianie murowanej. 

- Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącej ścianie nośnej z dostosowaniem do istniejących wymiarów. 

- Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącej ścianie działowej bez wyburzeń. 



NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
 
PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PWST  W KRAKOWIE - STWiOR 
 

8

STWiOR 

- Osadzenie projektowanych drzwi stalowych EI30 w istniejącej ścianie nośnej bez wyburzeń. 

- Osadzenie projektowanych drzwi aluminiowych w istniejącej ścianie nośnej z wyburzeniem wg załączonego rysunku. 

- Osadzenie projektowanej ślusarki aluminiowej – drzwi i naświetla - pomiędzy istniejącymi ścianami korytarza. 

- Osadzenie istniejącej stolarki drzwiowej wraz z opaską i progiem w wykonanym (przesuniętym) otworze w ścianie nośnej. 

- Osadzenie projektowanej ślusarki aluminiowej – drzwi jednoskrzydłowe i naświetle w istniejącym otworze w ścianie nośnej 

pomiędzy korytarzem a klatką schodową. Zastosować systemowe elementy aluminiowe wypełniające szczeliny pomiędzy 

istniejącym ościeżem a ościeżnicą lub wykonać uzupełnienie w odporności EI60 np. z płyt Promat. 

- Osadzenie projektowanych drzwi z izolacyjnością akustyczną min. 42dB w istniejącej ścianie działowej. 

- Osadzenie projektowanych drzwi zewnętrznych drewnianych wykonanych na wzór istniejących wraz z naświetlem. 

- Przesunięcie istniejących drzwi zabytkowych: demontaż istniejących drzwi zabytkowych wraz naświetlem, opaskami i 

progiem w sposób umożliwiający ponowne zamontowanie w projektowanym położeniu. Osadzenie kompletu zdemontowanej 

zabytkowej stolarki drzwiowej (drzwi, ościeżnice, opaski, naświetle). 

 

Uwaga: wszystkie drzwi projektowane i odtwarzane (z wyjątkiem D27 – drzwi zewnętrzne na parterze w klatce 2) wykonać 

w odporności EI30, naświetla w odporności EI60. 

 

3.3.2 Roboty w zakresie lekkich systemowych ścian działowych na konstrukcji stalowej: 

- Nad naświetlem zaprojektowanym w odporności EI60 wykonanie przegrody do stropu w formie ścianki działowej EI60 

według systemu PROMATECT firmy Promat lub w systemie równoważnym, np. RIGIPS – ściana działowa nr katalogowy 

systemu Rigips 3.40.02 (płyta 2x12,5mm) lub równoważny. 

- Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a istniejącym murem wypełnieniem EI60 np. w systemie PROMATECT 

firmy Promat lub w systemie równoważnym, np. RIGIPS – ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z 

pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową Rigips gr. 12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ DFH2  z wypełnieniem wełna 

mineralną skalną gr. 70 mm o gęstości co najmniej 30 kg/m – nr katalogowy systemu Rigips 3.40.02 lub równoważny.  

- Pomiędzy ościeżnicą a sufitem wykonać przedściankę z płyt gk maskującą wysunięcie ościeżnicy - ściana działowa na 

konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z obustronnym pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową np. Rigips gr. 12,5 

mm typ A lub równoważną. 

- Zabudowa otworu po zdemontowanym naświetlu konstrukcją z płyt gk na profilach „C” ocynkowanych z pozostawieniem 

otworu do montażu drzwi technicznych wg zestawienia (poszycie z płyty gipsowo-kartonowej np. Rigips gr. 12,5 mm typ A lub 

równoważnej).  

- Zabezpieczenie szachtu kablowego do odporności EI60 np. system PROMATECT firmy Promat: jednostronnie mocowana 

okładzina z płyt PROMATECT-L500 grubości 40mm, mocowana śrubami minimum M6 przechodzącymi przez pasy podkładu 

z masy szpachlowej Promat lub wełny mineralnej (szer. pasów min 80mm) – zgodnie z katalogowymi wytycznymi 

zabezpieczeń kanałów kablowych lub w systemie równoważnym. 

- Uzupełnienie ubytków w obudowie instalacji podsufitowych płytami gipsowo-kartonowymi np. Rigips gr. 12,5 mm typ A lub 

równoważnymi, montowanymi do konstrukcji istniejącej. Dostosowanie poziomu dolnej części obudowy instalacji 

podsufitowych z płyt gk do wymiarów koniecznych dla prawidłowego działania skrzydeł drzwiowych. Wysokość projektowanej 

ślusarki drzwiowej dostosować do przebiegu istniejących nadproży i do poziomu istniejących instalacji podsufitowych wraz z 

ich obudową. Poziomy ustalić po wykonaniu koniecznych rozbiórek. 

- Zamknięcie istniejącego otworu transportowego w stropie płytami PROMATECT firmy Promat lub równoważnym –zastosować 

należy rozwiązania systemowe dające obustronną odporność ogniową zamknięcia EI60 - płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 
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3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DFH2 Wełna gęst. >45 kg/m3 gr. 2x50 mm, mocowane na konstrukcji krzyżowej 

dwupoziomowej z profili CD 60 lub system równoważny. 

 

3.3.3 Roboty w zakresie sufitów podwieszonych 

- Montaż sufitu podwieszanego EI60 w obrębie wydzielenia, montaż oświetlenia natynkowego. Sufit podwieszany (klasa 

odporności ogniowej z dwóch stron) płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DFH2 

Wełna gęst. >45 kg/m3 gr. 2x50 mm mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 lub system 

równoważny. 

- Odtworzenie sufitu podwieszanego z płyt gk, np. RIGIPS - płyty gipsowo-kartonowe  1x12,5 mm typ A, mocowane na 

konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 lub system równoważny.  

 

3.3.4 Roboty murarskie i posadzkowe 

- Zamurowanie i zatynkowanie otworu drzwiowego. 

- Przed montażem wykonać obmiar z natury, w razie konieczności wykonać stosownie domurowania w ościeżach muru w 

nowym położeniu ościeżnic. 

- Wykonanie warstwy wyrównującej – wylewka samopoziomująca, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie posadzki 

zewnętrznej wraz z cokolikami wraz z wykonaniem stopnia wysokości 15cm wg załączonego rysunku. 

 

3.3.5 Roboty wykończeniowe 

- dostosowanie cokolików do wstawionych drzwi; 

- uzupełnienie ubytków powstałych w istniejących ścianach i ewentualnie suficie w trakcie montażu drzwi. 

- odtwarzanie istniejącego wykończenia ścian – malowanie farbą dyspersyjna do wnętrz - kolorystyka dostosowana do stanu 

istniejącego. 

- uzupełnienie ubytków w posadzce materiałami identycznymi jak istniejące - wysokość progów nie może przekroczyć 2cm. 

- odtworzenie i montaż opasek ozdobnych, wykonanie nowego progu o szerokości jak istniejący próg drewniany. 

 

3.4 PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - CPV 45315100 – 9 

MONTAŻ OSPRZĘTU I URZĄDZEŃ - CPV 45315100 – 9 

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁAMI - CPV 45315100 – 9 

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH - CPV45317000-2 

POMIARY POWYKONAWCZE - CPV 45317000-2 

- Dostosowanie instalacji elektrycznej - przeniesienie wyłączników oświetlenia przed wyburzeniem. 

- Przesunięcie gniazd wtykowych, przesunięcie puszek elektrycznych podtynkowych, przesunięcie opraw oświetleniowych typu 

downlight. 

- Instalowanie nowych opraw oświetleniowych. 

- Układanie przewodów zasilających. 

 



NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
 
PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PWST  W KRAKOWIE - STWiOR 
 

10

STWiOR 

IV. ODDYMIANIE I PRZEWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH - CZĘŚĆ II 

 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ CPV – 45 312 100 – 8  

SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM CPV – 45 316 200 – 7 

ROBOTY DEMONTAŻOWE - CPV 45310000-3 

OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - CPV 45315100 – 9 

MONTAŻ OSPRZĘTU I URZĄDZEŃ - CPV 45315100 – 9 

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁAMI - CPV 45315100 – 9 

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH - CPV45317000-2 

POMIARY POWYKONAWCZE - CPV 45317000-2 

 

4.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu instalacji 

grawitacyjnej odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych oraz systemu zamknięć ogniowych w budynku poddasza budynku 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  

4.2 Cel stosowania  

• Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów pożarowych poza strefę objętą pożarem. 

• Umożliwienie ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy. 

• Ułatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie odpowiedniej widzialności. 

• Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych działaniem dymu i wysokiej temperatury. 

4.3 Przeznaczenie instalacji  

Zadaniem instalacji jest grawitacyjne usuwanie dymów i gazów pożarowych obejmujące przestrzeń klatek schodowych oraz 

otwarcie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru. System ten powinien zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników budynku 

przez zapewnienie możliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia.  

 Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń §237 ustęp 4 rozporządzenia: „Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie” ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 140) oraz w oparciu o postanowienia KW PSP w Krakowie z dn. 10.08.2012 r. 

w zakresie wydzielenia pożarowego klatek schodowych – ewakuacyjnych przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

4.4 Opis systemu  

4.4.1 Klapy oddymiające 

Do oddymiania klatek schodowych przy ul. Straszewskiego oraz ul. Piłsudskiego należy zastosować po dwie klapy oddymiające z 

owiewkami wyposażone w siłownik.  

W przypadku zadziałanie systemu oddymiania klapy oddymiające zostaną otwarte. Napowietrzanie będzie odbywać się drzwiami 

wejściowymi znajdującymi się na paterze. 

Klatka 2 – od ul. Piłsudskiego. 

oddymianie 

2 klapy oddymiające z owiewkami.  

Wymiar jednej klapy 100 x 130 cm - powierzchnia czynna 0,98 m2 x 2 =1,96 m2 

W przypadku zadziałania systemu oddymiania klapy zostaną otwarte.  
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napowietrzanie 

drzwi wejściowe - w świetle ościeżnicy 3,41 m2, które będą otwierane ręcznie i blokowane w pozycji otwartej (wg opracowania 

architektonicznego) 

 

4.5 Roboty budowlane. 

4.5.1 Spełnienie wymogów formalnych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową systemu grawitacyjnego 

usuwania dymów i gazów i systemu zamknięć ogniowych.  

System zaprojektowano w oparciu o:  

• Ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU Nr 81 z 1991 r. poz. 351 z póź. Zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, obiektów budowlanych i terenów (DzU Nr 109 z 2010r. poz. 719). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z póź. Zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2009 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU Nr 121 z 2003 r. poz. 1137). 

• 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 funkcjonalnego-użytkowego. (DzU 

Nr 202 z 2004 r. poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. (DzU Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z póz. Zm.); 

• norma PN–B–02877–4 – Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - 

zasady projektowania; 

• Wytyczne projektowania i odbioru instalacji SAP opracowane przez inż. Ciszewskiego z CNBOP w Józefowie 

• podkłady budowlane; 

• uzgodnienia ze zleceniodawcą; 

• karty katalogowe; 

• normy i przepisy związane. 

 

4.5.2 Wymagania dotyczące robót. 

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe związane z wykonaniem Systemu należy wykonać w oparciu o dokumentacje 

projektową oraz aktualnie obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności w oparciu o wytyczne Centrum Naukowo 

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.  

• Po uruchomieniu systemu przeprowadzić próby działania systemu.  

• Typy osprzętu i urządzeń zawarto w opisie do projektu i niniejszej ST 

Dla zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy systemu, konieczna jest systematyczna (półroczna zgodnie z DTR 

projektowanych urządzeń) konserwacja systemu wykonywana przez specjalistyczną firmę (Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i 

terenów. 
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4.5.3 Instalacja elektryczna linii dozorowych i wykonawczych  

Instalację elektryczną obwodów linii dozorowych (czujki dymu, czujki wiatru i deszczu) systemu oddymiania należy wykonać 

przewodem YnTKSY 1x2x0,8, obwód linii dozorowych, ułożyć pod tynkiem w rurkach Fi 18. Połączenie przycisków oddymiania z 

centralą sterującą należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8,połaczenie przycisków przewietrzania należy wykonać 

przewodem YnTKSY 2x2x0,8. 

Instalację elektryczną obwodu zasilania elektrotrzymaczy, oraz siłowników należy wykonać przewodem HDGs 2x1 

bezhalogenowym o klasie odporności ogniowej PH 90. Przewody położyć pod tynkiem rurach FI 18, w taki sposób, aby linia jako 

całość zachowała swoje funkcje przez 90 minut od powstania pożaru. Przewody linii dozorowych należy ułożyć w odległości nie 

mniejszej niż 10 cm od tras instalacji elektrycznej silnoprądowej. Przekroje przewodów dla poszczególnych linii dobrano tak, aby 

spadek napięcia na linii nie przekraczał 10%. 

 

4.5.4 Montaż urządzeń w liniach dozorowych 

Ręczne przyciski oddymiania oraz przycisk przewietrzania należy zamontować na ścianie na wysokości 1,4 m od podłogi. 

Przyciski oddymiania należy zamontować na parterze, I piętrze, II piętrze oraz poddaszu. 

Przycisk przewietrzania należy zamontować na poddaszu. 

 

Czujki dymu należy zamontować w najwyższym miejscu klatki schodowej na poddaszu, ich zadaniem jest wykrycie zjawiska dymu 

a następnie przekazanie sygnału do centrali oddymiania i przewietrzania.  

 

Czujki wiatru i deszczu należy zamontować na dachu tak aby w przypadku zaistnienia  zjawiska wiatru lub deszczu nastąpiło 

przekazanie sygnału do centrali oddymiania i automatyczne zamknięcie klap oddymiających w trybie przewietrzania.  

 

4.5.5 Montaż centrali oddymiania 

Do systemu oddymiania i przewietrzania klatek schodowych na poddaszu należy zamontować centrale AFG-2004/8A 1L1G-PP, 

która będzie sterowała systemem oddymiania i przewietrzania. Uruchomienie systemu będzie realizowane z ręcznych przycisków 

alarmowych lub automatycznie z czujki dymu. Zasilanie podstawowe centrali 230V/50 Hz z wydzielonego obwodu 

zabezpieczonego bezpiecznikiem z pobliskiej tablicy elektrycznej (obwód przeznaczony wyłącznie do zasilania AFG).Zasilanie 

awaryjne centralki pochodzi z akumulatorów żelowych 2 x 5,0 Ah/12V umieszczonych w obudowie centralki. 

 

Centrala będzie sterowała klapami oddymiającymi oraz elektrotrzymaczami zamontowanymi przy drzwiach przeciwpożarowych.  

Elektrotrzymacze będą zasilane z zasilacza. 

  

4.6 Wymagania dotyczące materiałów. 

4.6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Urządzenia wchodzące w skład systemu oddymiania i przewietrzania takie jak, centrale oddymiania i przewietrzania , czujki 

optyczne, czujki wiatru i deszczu, przyciski oddymiania i przewietrzania, siłownik, zasilacze oraz przewody linii sygnałowych i 

zasilających muszą posiadać certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z Józefowa, deklaracje 

zgodności.   

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe. 

Wszystkie elementy systemu muszą posiadać aktualne Certyfikaty Zgodności wraz z ich Załącznikami.  
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4.6.2 Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Klatka schodowa nr 2 ul. Piłsudskiego 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1. AFG-2004/8A 1L1G-PP 1 szt. 

2. Czujka optyczna dymu DOR-40 + G-40 1 szt. 

3. Akumulator żelowy 12V – 5,0Ah 2 szt. 

4. Klapa oddymiająca wraz z siłownikiem 100x130 cm 2 szt. 

5. Przycisk oddymiania PO 5 szt. 

6. Przycisk przewietrzania PP-20 1 szt. 

7. Zasilacz ZSP 135-DR-2A-1 1 szt. 

8. Elektrotrzymacz CSA 13050B 4 szt. 

9. Akumulator 17Ah/12V 2 szt. 

10. Puszka PIP 1A 1 szt. 

11. Czujka wiatru i deszczu CDW-03 1 szt. 

 

4.6.3 Zestawienie szczegółowe materiałów 

1. Akumulator 5Ah/12V - szt 4 

2. Akumulator 17Ah/12V - szt 4 

3. Centrala sterująca 8A, 1 strefa 8A+ moduł przekaźnikowy - szt 2 

4. Czujka optyczna czujka dymu DOR-40 - szt 2 

5. Czujka pogodowa wiatru i deszczu CDW-03 – szt 2 

6. Elektrotrzymacz CSA13050 B – szt 15 

7. Gniazdo czujki G-40 - szt 2 

8. HDGs FE180/PH90 2x1  Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego - mb 72,8 

9. Klapa oddymiająca 100x130 z siłownikiem - szt2 

10. Klapa oddymiająca 100x170 z siłownikiem – szt 2 

11. Kołki rozporowe plastykowe - szt 4 

12. Owiewka do klapy – szt 4 

13. Przewody izolowane jednożyłowe, 1.5˙mm2 - mb 10,4 

14. Przewód telekomunikacyjny - małej częstotliwości YnTKSY 1x2x0,80 - mb 10,4 

15. Przewód telekomunikacyjny - małej częstotliwości YnTKSY 2x2x0,80 - mb 20,8 

16. Przycisk oddymiania RPO-01 - szt 10 

17. Przycisk przewietrzania PP-20 - szt 2 

18. Puszka PIP 1A - szt 2 

19. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18˙mm - mb 124,8 

20. Spirytus denaturowy - dm3 0,2 

21. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 - kg 2 
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22. Śruby kotwiące -szt 28 

23. Wkręty stalowe do drewna - szt 4 

24. YnTKSY 3X2X0,80 Kable do instalacji przeciwpożarowych - mb 62,4 

25. Zasilacz ZSP 135-DR-2A-1, 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych - szt 2 

 

4.6.4 Wymagania przy zmianie materiałów 

Marka materiałów określona w dokumentacji ofertowej i wykonawczej będzie wymagana w wykazie cen. Jednak Wykonawca robót 

elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, zamienne, posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Taka 

propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Zamawiający dopuszcza tylko 

rozwiązania systemowe . 

 

4.7 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane 

okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. 

Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 

powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

4.7.1 Przyrządy do badań i pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony 

status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i 

pomiarów. 

4.7.2 Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z 

zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

4.7.3  Odbiór materiałów na budowie.  

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót). Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 

4.7.4 Składowanie materiałów na budowie.  

Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamkniętych i suchych.  

 

4.8 Warunki wykonania robót. 

4.8.1 Warunki ogólne. 

Montaż instalacji powinien być dokonany przez uprawnionych instalatorów.  

W pomieszczeniu w którym zainstalowano centralę należy umieścić:  

a) opis funkcjonowania i obsługi urządzeń  

b) wskazówki postępowania w przypadku alarmu  

c) protokół, w którym należy wpisywać:  
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• przeprowadzone kontrole instalacji  

• dokonywane naprawy  

• zmiany i uzupełnienia instalacji  

4.8.2  Układanie przewodów. 

Wymiar i materiał przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny być takie, aby napięcie dowolnego urządzenia lub elementu 

nie było mniejsze niż jego minimalna określona wartość robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego prądu.  

Parametry izolacji przewodów muszą zapewniać ich ułożenie w tynku.  

4.8.3 Połączenia. 

Połączenia przewodów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz powinny być od siebie 

elektrycznie odizolowane. Do połączeń przewodów należy wykorzystywać listwy zaciskowe w elementach oraz specjalne puszki 

połączeniowe. Puszki również muszą posiadać Certyfikat Zgodności.  

Nie dopuszcza się łączenia przewodów w listwach i korytkach instalacyjnych.  

4.8.4  Ochrona  

Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu uniknięcia 

uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. W przedmiotowym opracowaniu zastosowano instalację wtynkową oraz w 

listwach instalacyjnych natomiast w przestrzeni międzystropowej na uchwytach.  

4.8.5  Ochrona przepięciowa  

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielczą siec 

zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 

60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny 

wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z 

danej instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia (w zależności od napięcia 

znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie PN-IEC 61024-1:2001,  

4.8.6 Działanie poza miejscem zainstalowania  

Urządzenia i elementy muszą być sprawdzone pod względem zgodności ze specyfikacją materiałową. Opakowanie powinno 

chronić urządzenia i elementy przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania oraz powinno być tak oznakowane, aby 

mogły być zidentyfikowane poszczególne jednostki. 

Urządzeń i elementów nie należy dostarczać wcześniej niż będzie możliwe zainstalowanie ich, chyba że zostaną zapewnione 

odpowiednie warunki składowania (włącznie z zapewnieniem ochrony).  

4.8.7  Działanie w miejscu zainstalowania  

Urządzeń i elementów systemu nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli 

mogło by to wpłynąć ujemnie na ich parametry funkcjonalne oraz źródło fałszywych alarmów. 

Wszystkie przebicia w stropach należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się przez nie ognia za pomocą masy ognioodpornej 

o odporności ogniowej równej odporności stropów.  

Prace, które będą wykonywane w miejscu zainstalowania urządzeń i elementów systemu alarmowego,  

obejmują:  

podstawowe przygotowanie do prac serwisowych,  

rozmieszczenie sprzętu kontrolnego oraz przycisków,  

rozprowadzenie kabli i przewodów,  

instalowanie urządzeń i elementów,  
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kontrolę, badanie i odbiór.  

4.8.8 Sprawdzenie i uruchomienie systemu  

Sprawdzeniu pod względem poprawności działania oraz zachowania wymaganych parametrów podlegają wszystkie elementy 

systemu.  

Sprawdzeniu pod względem poprawności działania oraz zachowania wymaganych parametrów podlegają urządzenia do transmisji 

sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do oddalonego centrum nadzorczego. 

Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralę.  

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej oddymiania.  

4.8.9  Użytkowanie  

Zaleca się aby po sprawdzeniu działania systemu w obecności jego użytkownika i/lub właściciela był sporządzony protokół 

zdawczo-odbiorczy. Użytkownicy instalacji powinni być poinstruowani o właściwym użytkowaniu systemu. Jeżeli nastąpi zmiana 

wystroju lub przeznaczenia pomieszczeń, to użytkownik odpowiednio wcześnie powinien rozważyć niezbędne zmiany systemu.  

Właściciel lub użytkownik obiektu zleci uprawnionej firmie stałą konserwację systemu. Konserwacja  

powinna być wykonywana zgodnie z PN-E-08350-14 z 2002r. 

  

4.9  Odbiór robót  

Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem : 

- przedstawiciela Inwestora,  

- inspektora nadzoru,  

- projektanta instalacji,  

- przedstawiciela wykonawcy,  

- specjalisty d/s ochrony ppoż. w obiekcie,  

- przyszłego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montażu systemu),  

- przedstawiciela firmy ubezpieczającej. 

 

Komisja w w/w składzie powinna wykonać m.in. następujące czynności : 

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z projektem i normami,  

- sprawdzenie jakości wykonania instalacji i jej zgodność z projektem,  

- wykonanie pomiarów względnie żądanie okazania protokołów z pomiarów rezystancji izolacji doziemienia i pętli linii 

dozorowych,  

- sprawdzenie czułości (przy pomocy przyrządu serwisowego)  

 

Dokumenty, które zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi wykonawca:  

- uaktualniony projekt techniczny (o zmiany dokonane w trakcie realizacji instalacji)uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, protokoły pomiarów instalacji (j.w), ważne świadectwa dopuszczenia urządzeń 

(atesty CNBOP)  

- protokół odbioru końcowy i protokoły odbiorów częściowych  

- ważne atesty i świadectwa dopuszczenia dotyczące wszystkich elementów systemu, kabli i przewodów, wszystkich 

czujek; 

- sprawdzenie wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożaru po przez ich uruchomienie.  


