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ZAWARTO  PROJEKTU
Strona tytu owa.

Spis zawarto ci projektu.

wiadczenie zespo u projektowego plus uprawnienia.

I. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
2. Wykonawca projektu.
3. Zakres projektu.
4. Przedmiot projektu.
5. Opis wykonania instalacji.
6. Uwagi dla wykonawcy robót instalacyjnych.

II. Zestawienie urz dze  i podstawowych materia ów.

III. Cz  graficzna.
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Koszalin, dnia ..................

WIADCZENIE ZESPO U PROJEKTOWEGO

1. O wiadczamy, e wykonany projekt budowlano-wykonawczy „Rozbudowa
instalacji monitoringu Miasta Ko obrzeg” w Ko obrzegu, zawiera kompletne
opracowanie techniczne, uzgodnienia, opinie i pozwolenia oraz dowody
stwierdzaj ce prawo do dysponowania nieruchomo ciami na cele budowlane.

2. O wiadczamy, e wykonany projekt budowlano-wykonawczy „Rozbudowa
instalacji monitoringu Miasta Ko obrzeg” w Ko obrzegu, zosta  sporz dzony
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
          mgr in . Andrzej emojdzin
uprawnienia bud. w specjalno ci instalacyjno – in ynieryjnej w
          zakresie instalacji elektrycznych bez ogranicze
                                  UAN/N/7210/164/85

Data, podpis:

Asystent:
         mgr in . Krzysztof Niedziela
           nr upr. 076/D/019/2004

Data, podpis:

Sprawdzaj cy:
            mgr in . Andrzej Surmik
uprawnienia bud. w specjalno ci instalacyjno – in ynieryjnej w
          zakresie instalacji elektrycznych bez ogranicze
                                UAN/N/7210/57/89

Data, podpis:
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I.OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr18/I/2008 z dnia 23.04.2008r.
Opracowanie projektowe bran  towarzysz cych dotycz ce budowy.
Aktualizacja wykonana w miesi cu lipiec 2008 roku.
Podk ady geodezyjne obiektu i wizja lokalna na obiekcie.
Norma BN-84/8984-10 - „Zak adowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje
wn trzowe. Wymagania ogólne”.
Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa”.
Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. -
Tom V - Instalacje elektryczne” wyd. COBRI i UE Elektromonta
Warszawa.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz. U. z 2004r.
Nr 202 poz. 2072 ze zm.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003r. Nr
120 poz. 1133.
Aktualne normy i przepisy.

2.WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawc  projektu jest:
Zak ad Instalatorstwa Elektrycznego

 mgr in . Krzysztof Niedziela
 75-256 Koszalin
 ul. Jantarowa 20
 tel/fax: (0-94) 343-47-41
 e-mail: zieniedziela@poczta.onet.pl

3.ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie:

mailto:zieniedziela@poczta.onet.pl
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Monta u kamery i instalacji w nowej lokalizacji – Skwer Pionierów,
Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, instalacji kablowej i monta u s upa,
Wykonanie monta u rozdzielni zasilaj cej oraz pod czenia do sieci
energetycznej wg warunków z Zak adu Energetycznego nr RE-5 wp.
459/2008,
Rozbudowa istniej cego systemu monitoringu miasta,
Rozbudowy istniej cej stacji bazowej o dodatkowy sektor,
Pod czenie nowej kamery do istniej cego systemu monitoringu miasta i
uruchomienie.

4.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie rozbudowy monitoringu
Miasta Ko obrzeg o dodatkow  kamer , która zamontowana b dzie na Placu
przy skateparku w Ko obrzegu na osiedlu Ogrody wraz z monta em s upa oraz
kanalizacji kablowej podziemnej od s upa do budynku KTBS przy ul. Bema 3 i
pod czenie do istniej cego systemu monitoringu Miasta Ko obrzeg
znajduj cego si  w Komendzie Powiatowej Policji w Ko obrzegu przy ul.
Kili skiego 20. Rozmieszczenie kamery uzgodniono z Zamawiaj cym. Zasilanie
i sterowanie (szafka telekomunikacyjna, rozdzielnia elektryczna z licznikiem)
zostan  zamontowane w budynku KTBS przy ul. Bema 3 na osiedlu Ogrody.

5.OPIS WYKONANIA INSTALACJI

Szybkoobrotowa kolorowa kamera ma zosta  zainstalowana na nowym s upie
wietleniowym (na podk adzie geodezyjnym oznaczenie jako 1), który b dzie

znajdowa  si  na Placu przy skateparku na os. Ogrody (patrz podk ad
geodezyjny). Przewody od kamery (zasilaj cy – YKY 3x1,5mm2, sterowniczy –
skr tka logiczna elowana 4x2x0,5mm2 oraz sygna owy (wideo) – przewód
koncentryczny RG59) poprowadzi  nale y wewn trz s upa o wietleniowego w
rurce instalacyjnej do pod a, wprowadzi  do kanalizacji kablowej. Kanalizacj
kablow  nale y wykona  z rur os onowych typu DVK-100 i poprowadzi  j  w
wykopie na g boko ci 1,0-1,5m pod powierzchni  ziemi. Na wierzchu rur
nale y u  foli  kalandrowan  z PCV oraz ta ta  z odpowiednim
oznaczeniem, e s  to kable od systemu monitoringu miasta. Kanalizacj  nale y
zako czy  przy budynku KTBS przy ul. Bema 3 (na podk adzie geodezyjnym
oznaczenie jako 2). W budynku na ostatniej kondygnacji zamontowa  szafk
telekomunikacyjn  z wyposa eniem do sterowania i rozdzielni  elektryczn  do
zasilania kamery. Zasilanie rozdzielni kamery nale y wykona  zgodnie z
warunkami z Zak adu Energetycznego nr RE-5 wp. 459/2008. Wewn trz
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budynku kable sygna owe, zasilaj ce i sterownicze nale y prowadzi  w listwach
lub rurkach instalacyjnych. Anten  do przesy ania sygna u do stacji bazowej
nale y zamontowa  na dachu budynku. Do po czenia anteny z szafk
telekomunikacyjn  nale y wykorzysta  przewód koncentryczny wielkiej
cz stotliwo ci. Nale y równie  rozbudowa  istniej cy system monitoringu oraz
istniej  stacj  bazow  o dodatkowe urz dzenia (patrz opis szczegó owy
poni ej).

Opis szczegó owy.

1. Punkt kamerowy
Zak ada si  zainstalowanie 1 punktu kamerowego (PK) do bezpo redniego
nadzoru wizyjnego wytypowanych punktów miasta. Za punkt kamerowy uwa a
si  kamer  CCTV wraz z osprz tem, urz dzeniami dodatkowymi i
pomocniczymi oraz zespo em nadawczo - odbiorczym wraz z antenami. Osprz t
kamery to obudowa kamery (nie wyst pi w wypadku kamery zintegrowanej) i
uchwyt – naro ny, s upowy lub specjalny wraz z wysi gnikiem. Urz dzenia
dodatkowe to np. urz dzenia alarmowe (kontaktrony zamkni cia szafki PK)
urz dzenia do sygnalizacji pracy zasilacza rezerwowego UPS (np. praca z
sieci/praca z baterii, roz adowane baterie). Wszystkie urz dzenia wchodz ce w
sk ad PK, oprócz samej kamery i zespo u anten, powinny by  umieszczone w
odpowiedniej obudowie gwarantuj cej bezpiecze stwo pracy wszystkich
urz dze .

2. Parametry kamery
2.1. Kamera musi mie  nie gorsze parametry ni
- Kamera dzie /noc - Przesuwany filtr podczerwieni
- Rodzaj przetwornika – CCD 1/4”
- Standard sygna u - NTSC, PAL
- Rozdzielczo  - 450 linii
- Czu  (kolor) nie gorsza ni  - 3 lux
- Czu  (mono) nie gorsza ni  – 0.4 lux
2.2 Obiektyw kamery musi mie  nie gorsze parametry ni
- Zoom optyczny - 20x
- Zoom cyfrowy - 4x
2.3. G owica kamery musi mie  nie gorsze parametry ni :
- Obrót w poziomie - Ci y 360°
- Obrót w pionie - 0° - 90°
- Pr dko  w poziomie - 0,1°/s - 200°/s
- Pr dko  w pionie - 0,1°/s - 100°/s
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- Pr dko  dla preshotu - 400°/s
- Dok adno  - <0,1°
- Programowane preshoty
- Sektory identyfikacji
- Wej cia alarmowe
- Zamro enie obrazu
- Pozycja pocz tkowa – Preshot
2.4. Obudowa kamery musi spe nia  nast puj ce parametry
- Temperatura pracy -40°C do +50°C
- Posiada   wbudowan  grza
- Klasa szczelno ci IP66
2.5. Zasilanie awaryjne
Konieczne jest zastosowanie urz dze  podtrzymuj cych zasilanie (UPS-ów) dla:
- punktu kamerowego nie mniej ni  2 godziny.

3. Centrum Monitoringu
Istniej ce Centrum Monitoringu nale y rozbudowa  o nast puj ce urz dzenia:
- konwerter (Ethernet over E-1 bridge) w ilo ci 1 sztuka
- terminal RNU8M w ilo ci 1 sztuka
Powy sze urz dzenia musz  posiada  parametry porównywalne lub dok adnie
takie same jak urz dzenia ju  zamontowane.

4. Stacja bazowa
Istniej  Stacj  bazow  nale y rozbudowa  o dodatkowy sektor i wyposa  w
nast puj ce urz dzenia:
- multimodem MMOD w ilo ci 1 sztuka
Powy sze urz dzenia musz  posiada  parametry porównywalne lub dok adnie
takie same jak urz dzenia ju  zamontowane.

6.UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT

1. Ca  prac w fazie wykonawstwa wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
aktualnie normami PN, BN, PBUE.

2. Monta  urz dze  CCTV wykona  w oparciu o fabryczn  dokumentacj
techniczno-ruchow  i opis obs ugi.
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Opracowali:
         projektant:        asystent projektanta:

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

            mgr in . Andrzej emojdzin        mgr in . Krzysztof Niedziela

Koszalin, lipiec 2008r.

II.ZESTAWIENIE URZ DZE
I PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW

Lp. Nazwa urz dzenia / materia u j.m. Ilo

1

Zintegrowany zespó  monitoruj cy: kamera
szybkoobrotowa SpeedDome Ultra VII, anteny, zasilacze,
rozdzielnia elektryczna, szafka telekomunikacyjna 19”,
UPS, uchwyty, obudowy, licencja na oprogramowanie,
konwerter, video serwer

Kpl.  1

2 Multimodem MMOD Szt. 1
3 Terminal RNU8M Szt. 1
4 Konwerter (Ethernet over E-1 bridge) Szt. 1
5 Komplet przewodów Kpl.  1
6 Kanalizacja kablowa Kpl.  1
7 up o wietleniowy Szt. 1

II.CZ  GRAFICZNA

1 Trasa kablowa po czenia punktu kamerowego z szafk
telekomunikacyjn  i zasilaj  – podk ad geodezyjny 1/4

2 Schemat po czenia punktu kamerowego z szafk
telekomunikacyjn  i zasilaj 2/4

3 Schemat ideowy zasilania punktu kamerowego 3/4
4 Zdj cie lokalizacji kamery 4/4
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ZAWARTO  INFORMACJI
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji

poszczególnych obiektów (robót).
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza

zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót

budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich
wyst pienia.

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na
wypadek po aru, awarii i innych zagro .

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji
poszczególnych obiektów (robót)

1. Prace budowlane prowadzone b  w wyznaczonych miejscach miasta. Nie
ulega adnym zmianom sposób zagospodarowania terenu.

2. Kolejno  wykonywanych robót:
zagospodarowanie placu budowy,
monta  maszyn i urz dze  technicznych u ytkowanych na placu budowy,
roboty zabezpieczaj ce,
roboty rozbiórkowe i demonta owe,
roboty budowlano-monta owe,
roboty wyko czeniowe.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Projekt dotyczy wykonania rozbudowy istniej cego monitoringu miasta
Ko obrzeg o dodatkow  kamer  szybkoobrotow .
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3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wyst puj  elementy zagospodarowania dzia ki
stwarzaj ce zagro enie. Na terenie dzia ki nale y przestrzega  zasad BHP przy
przewo eniu i sk adowaniu urz dze  monta owych.

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich

wyst powania

Szczególn  uwag  nale y zwróci  przy wykonywaniu nast puj cych robót:
wykonanie bruzd w cianach,
wykonywania wykopów w gruncie,
uk adania rur os onowych w wykopach,
uk adania przewodów instalacyjnych,
prace na wysoko ci,
prace monta owe urz dze  elektronicznych.

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przyst pieniem do robót budowlano-monta owych nale y:
przeprowadzi  szkolenie pracowników w zakresie BHP,
ustali  zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia,
ustali  zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
ustali  zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony
indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego.

6. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i
sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru,

awarii i innych zagro .

1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si  przed rozpocz ciem robót
budowlano-monta owych, co najmniej w zakresie:

wydzielenia placu budowy z funkcjonuj cej cz ci budynku,
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wykonania dróg , wyj  i przej  dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej (rozdzielnice, przewody) i wody oraz
ich zabezpieczenie,
zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia w ciwej wentylacji,
urz dzenia sk adowisk materia ów i urz dze  monta owych
(instalacyjnych).

W przypadku zastosowania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych w
ww. instalacji, nale y sprawdza  ich dzia anie ka dorazowo przed
przyst pieniem do pracy.
Teren budowy powinien by  wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia
po arów. W pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  wymian
powietrza, wynikaj  z potrzeb bezpiecze stwa pracy. Wentylacja powinna
dzia  sprawnie i zapewnia  dop yw wie ego powietrza.

2. Roboty budowlano-monta owe.
Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si  na wysoko ci co
najmniej 1,0 m od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by  zabezpieczone
balustrad  przed upadkiem z wysoko ci. Ponadto, nale y ustali  rodzaje prac,
które powinny by  wykonane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego
zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.

3. Roboty wyko czeniowe.
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót wyko czeniowych:

upadek pracownika z wysoko ci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprz tu chroni cego
przed upadkiem z wysoko ci przy wykonywaniu robót zwi zanych z
monta em lub demonta em rusztowania),
uderzenie spadaj cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj cej z
ci gu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Dopuszcza si  wykonywanie robót instalacyjnych przy u yciu drabin
rozstawnych tylko do wysoko ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
pod ogi. Drabiny nale y zabezpieczy  przed po lizgiem i rozsuni ciem si
oraz zapewni  ich stabilno . W pomieszczeniach, w których b
prowadzone roboty instalacyjne, nale y wy czy  instalacj  elektryczn  i
stosowa  zasilanie, które nie b dzie mog o spowodowa  zagro enia pr dem
elektrycznym. Przy r cznej lub mechanicznej obróbce elementów
kamiennych, pracownicy powinni u ywa rodków ochrony indywidualnej
(gogle, przy bice ochronne), he my ochronne, r kawice wzmocnione skór ,
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obuwie z wk adkami stalowymi chroni cymi palce stóp). Stanowiska pracy
powinny umo liwi  swobod  ruchu, niezb dn  do wykonywania pracy.

4. Nadzór i organizacja budowy – wytyczne.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik budów). Kierownik budowy
powinien opracowa  na podstawie ww. informacji plan bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia.

Opracowali:
         projektant:        asystent projektanta:

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

            mgr in . Andrzej emojdzin        mgr in . Krzysztof Niedziela

Koszalin, lipiec 2008r.


