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CZ  OGÓLNA
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1.1. Przedmiot.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
1.4. Okre lenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
1.7. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
1.8. Ochrona przeciwpo arowa.
1.9. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
1.10. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
1.11. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.
2. Sprz t.
3. Transport.
4. Wykonywanie robót.
5. Kontrola jako ci robót.
6. Certyfikacja i deklaracje.
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy.
7.2. Dokumenty laboratoryjne.
7.3. Pozosta e dokumenty budowy
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CZ  SZCZEGÓ OWA
1. Opis systemu i zakres robót.
2. Dokumentacja.
3. Odbiór ko cowy robót instalatorskich i uruchomienia systemu.
4. Normy i dokumenty zwi zane.
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CZ  OGÓLNA
1.WT P

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania techniczne
dotycz ce wykonania i odbioru rozbudowy systemu monitoringu Miasta
Ko obrzeg, która zamontowana b dzie na Placu przy skateparku w
Ko obrzegu na osiedlu Ogrody.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce wykonanie systemu monitoringu miasta (wewn trz budynku
i na zewn trz budynku).

        W zakres robót okre laj  n/w szczegó owe specyfikacje techniczne:
        E.001.01 Instalowanie systemu telewizji dozorowej

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne s  z
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i
odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania zgodnego
ze szczegó owymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji robót, a  do zako czenia i odbioru ko cowego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i
przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .
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1.7. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca b dzie:
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si

do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz unika  b dzie uszkodze  lub uci liwo ci dla osób
lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu
lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

1.8. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej,

dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane po arem jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.

1.9. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów
wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

1.10. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu,
gdy b  potrzebne do wbudowania, by y zabezpieczone przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci
do robót i by y dost pne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.11. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez wykonawc
wywiezione z terenu budowy. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si
niezbadane i nie zaakceptowane materia y, wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.
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2.SPRZ T

Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t

ywany do robót powinien by  zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno
sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprz t, maszyny,
urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy (jako ci
robót) zostan  przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  i niedopuszczone
do robót.

3.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu,
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci
przewo onych materia ów. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

4.WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz
za jako  materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  i
SST. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich
dok adno . Decyzje inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia
materia ów elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach pa stwowych i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod
gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi wykonawca.

5.KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Celem kontroli jako ci robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i materia ów. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszelkie urz dzenia niezb dne do pobrania próbek, bada
materia ów robót. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania
materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami
oraz wytycznymi. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i
prowadzeniem bada  ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przyst pieniem do
pomiarów lub bada  wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materia ów i zapewniona mu b dzie wszelka pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materia ów celu dokonania kontroli jako ci.

6.CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru inwestorskiego mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y,
które posiadaj :

a. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm  lub
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie

ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon
w pkt. a

Dla ka dej partii dostarczonych materia ów wykonawca b dzie posiada  w/w
dokumenty okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materia y, które nie spe ni  tych wymaga  b  odrzucone.

7.DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowi zuj cym zamawiaj cego i wykonawc  w okresie od
przekazania terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
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obowi zuj cymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie
opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa  technika w porz dku chronologicznym,
bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Do czone do dziennika
budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem wykonawcy - kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci
lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
kontrolne wyniki bada . Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru
robót. Powinny by  udost pnione na ka de yczenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.3. Pozosta e dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale ,
- korespondencj  na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy b  przechowywane przez wykonawc  na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje konieczno  jego
odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy b  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgl du na yczenie zamawiaj cego.

8.ODBIÓR ROBÓT

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru:
        -  odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
        -  odbiorowi cz ciowemu
        -  odbiorowi wst pnemu,
        -  odbiorowi ko cowemu
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CZ  SZCZEGÓ OWA
1.OPIS SYSTEMU I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie nowej kamery obserwacyjnej
zewn trznej, która zamontowana b dzie na Placu przy skateparku w Ko obrzegu
na osiedlu Ogrody wraz z monta em s upa oraz instalacji teletechnicznej
kablowej 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, antena nadawcza) zostan  zamontowane w budynku KTBS przy ul.
Bema 3.

Nowa kamera ma zosta  zainstalowana na nowym s upie (na podk adzie
geodezyjnym oznaczenie jako 1, zdj cie lokalizacji kamery – kolor czerwony),
który ma znajdowa  si  na Placu przy skateparku na o . 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 zewn trzny RG59) nale y u  wewn trz s upa, nast pnie w
kanalizacji teletechnicznej w ziemi, a w budynku w listwach ciennych lub
rurkach instalacyjnych o odpowiedniej wielko ci (na podk adzie geodezyjnym
oznaczenie jako 2 kolorem niebieskim). Szafka telekomunikacyjna z
wyposa eniem do sterowania i zasilania kamer  oraz rozdzielnia elektryczna z
licznikiem maj  by  zamontowane na ostatniej kondygnacji budynku KTBS
przy ul. Bema 3 zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami KTBS Ko obrzeg.
Antena nadawcza ma by  zamontowana na dachu budynku i skierowana w
stron  istniej cej Stacji Bazowej znajduj cej przy ul. Budowniczych.

2.DOKUMENTACJA

- projekt powykonawczy (uzgodniony z Zamawiaj cym przed przyst pieniem
do wykonania robót)

- dokumentacja jako ci wyrobów
- dokumenty za wiadczaj ce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania u ytych

materia ów ( certyfikaty, deklaracje zgodno ci)
- dziennik budowy
- protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowego
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3.ODBIÓR KO COWY ROBÓT INSTALATORSKICH I URUCHOMIENIE
SYSTEMU

Odbiór ko cowy robót instalatorskich i uruchomienia systemu polega na
sprawdzeniu:

- zgodno ci ich wykonania z projektem i specyfikacj
- certyfikatów lub deklaracji zgodno ci na zastosowane materia y i

urz dzenia
- prawid owo ci wykonania instalacji
- testów odbiorczych
- uruchomienie instalacji (dostarczenie instrukcji obs ugi)
- przeszkolenie pracowników Zamawiaj cego.

4.NORMY I DOKUMENTY ZWI ZANE

- PN-E-08390-14 systemy alarmowe
- DTR na poszczególne elementy systemu


