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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dotyczący inwestycji 

realizowanej przez Świętokrzyski Park Narodowy pod nazwą  „Remont instalacji sygnalizacji pożarowej w 

budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. W programie 

funkcjonalno-użytkowym określono w sposób ogólny wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące 

realizowanego zamówienia. Program stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksowej 

realizacji opisanego w opracowaniu zamówienia, które polegać będzie na wykonaniu dokumentacji 

projektowej zaakceptowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu 

nowej centrali SSP, montażu nowych czujek wraz z utylizacją starych, wcześniej zdemontowanych. 

. 

1.1 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Tytułowy remont zakłada: 
o Sporządzenie na podstawie niniejszego programu, istniejącej dokumentacji oraz wizji na 

obiekcie kompletniej dokumentacji projektowej zawierającej:  
 opis instalowanego systemu z wyspecyfikowaniem części składowych 
 schematy ideowe oraz plan sytuacyjny instalacji  
 obliczenia sprawdzające dot linii dozorowych (oporność, pojemność) 
 zestawienie materiałów podstawowych dla wymiany osprzętu 
 specyfikacja techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych, 
 projekty powykonawcze całej inwestycji uwzgledniające zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji,. 
 

o uzyskanie uzgodnienia projektu z rzeczoznawczą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
o pomiary parametrów technicznych i potwierdzenie zgodności z wymaganiami PN oraz 

wytycznymi niniejszego PFU oraz uzgadnianiej dokumentacji technicznej. 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Głównymi elementami warunkującymi wykonanie przedmiotu zamówienia  są: 
o Umowa z Zamawiającym – Świętokrzyskim Parkiem Narodowym; 
o Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy. 
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2009 r Dz. U. Nr 178 

poz. 1380 z późn. zm.), 
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 12 

poz. 68 z późn. zm.), 
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109 poz. 719); 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.; 

o Polskie Normy; 
o Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia oraz całą tworzoną w ramach zamówienia  dokumentację techniczną 

należy na bieżąco uaktualniać i weryfikować .  

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.3.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Bodzentyn, położonej w powiecie 
kieleckim w województwie świętokrzyskim.  

W celu sporządzenia dokumentacji wymiany instalacji oraz jej uzgodnienia, należy wykonać 
wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz zapoznać się z dokumentacją powykonawczą 
istniejącej instalacji stworzoną przez biuro projektów HiTech z Kielc. W/w projekt instalacji jest w 
posiadaniu Inwestora.  

Podstawowym założeniem remontu jest wymiana całego osprzętu i utrzymanie topologii 
istniejących linii dozorowych z jak najmniejszą ingerencją w ściany i sufity budynku. Lokalizacja centrali 
SSP pozostaje bez zmian. Proponuje się małe korekty co do miejsc instalacji poszczególnych ROP-ów i 
czujek lecz szczegóły dot. tych zmian należy ustalić w trakcie projektowania. Preferowane rozwiązania 
bezprzewodowe dla dodatkowych czujek. 

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO 

Wszelkie działania projektowe powinna wykonać osoba uprawniona posiadająca uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.. 

1.3.3 ZAŁOŻENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SSP 

Podstawową funkcjonalnością systemu jest spełnienie wszystkich wymagań stawianych 
systemowi sygnalizacji pożaru w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla tytułowego budynku. 

System musi umożliwić szybką detekcję pożaru w budynku i odpowiednią sygnalizację zgodną z 
przytoczonymi aktami prawnymi oraz PN.  

1.4 OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Najważniejszymi parametrami określającymi instalację SSP są właściwości elektryczne 
zaprojektowanej instalacji oraz rozmieszczenie czujek na obiekcie.  Ilość czujek jest determinowana 
istniejącą liczbą zamontowanych czujek na obiekcie jednak w ramach PN, CNBOP oraz odpowiednich 
rozporządzeń jest możliwość zwiększenia tej liczny zachowując wytyczne w w/w dokumentów.    

Ze względu na fakt instalacji systemu sygnalizacji pożaru ponad 20 lat temu istnieją grupy 
pomieszczeń inaczej zaaranżowane, które mogą wymusić dodanie do pętli dodatkowych czujek. Należy 
jednak założyć, iż zmiana organizacji pomieszczeń nie przekracza 10% w budynku. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W rozwinięciu punktu 1.1 i koncentrując się stricte nad pracami projektowymi należy rozróżnić 
następujące części: 

2.1.1 PRACE PRZEDPROJEKTOWE 

Prace  przedprojektowe,  wykonane  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia poprzez m.in.: 

o wizję lokalną na obiekcie, 
o ustalenie założeń lokalizacyjnych dla osprzętu – czujki/ROP-y , 
o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku, 
o uzgodnienie z Zamawiającym wstępnej koncepcji projektowej z naciskiem na 

rozwiązania materiałowe tj. 
• przedstawienie Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych wraz z 

ukazaniem technicznych parametrów instalacji SSP, 
• wykonanie planu realizacji inwestycji z określeniem kolejnych etapów 

wykonania prac oraz terminów ich realizacji – ustalenie harmonogramu prac 
(włączając w to prace projektowe). 

 
Na tym etapie realizacji inwestycji Wykonawca wraz z Zamawiającym uwzględni niezbędne 

rozwiązania techniczne dotyczące specyfikacji systemu, centrali SSP oraz ustalenia terminów prac 
związanych z demontażami istniejących elementów systemu przy założeniu, iż w budynku przebywają 
pracownicy ŚPN w systemie jednozmianowym.  

2.1.2 PRACE PROJEKTOWE 

Opracowanie dokumentacji projektowej według założeń części przedprojektowej w języku 
polskim, wraz z ich uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż i zatwierdzeniem przez 
Zamawiającego 

Na etapie projektowym Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokumentacji projektowej pod 
względem jej poprawności i zgodności pod względem technicznym i formalnym. 

Na dokumentację projektową składają się: 
 

o Projekt systemu sygnalizacji pożaru; 
o Program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych, 
o Kosztorys wykonawczy. 

 
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana i podpisana przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 Art.14 ust.1 pkt.4) i 5) 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409). 
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W projekcie powinien być zawarty projekt instalacji SSP wraz z parametrami technicznymi 
wszystkich niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania systemu. Do projektu należy 
dołączyć ważne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Zaprojektowany system powinien zapewniać zgodność z wymaganiami technicznymi 
regulowanymi poprzez następujące akty prawne: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
• PN-EN 54-1: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie”, 
• PN-E-08350-2: „Systemy sygnalizacji pożarowej - Centrale sygnalizacji pożarowej”, 
• PN-E-0835054-13: „Systemy sygnalizacji pożarowej - Wymagania dotyczące systemów”, 
• PN-ISO 8421-6: „Ochrona przeciwpożarowa - Terminologia - Ewakuacja i środki 

ewakuacji”. 
 
Wytyczne planowania, instalowania, użytkowania czy konserwacji systemów sygnalizacji pożaru 

odnajdziemy również w normie PKN-CEN TS 54-14. 
Przepisy wskazują na obowiązek przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożaru minimum 

raz w roku. Jednak w niektórych przypadkach kontrola potrzebna jest znacznie częściej. Częstotliwość 
dokonywania przeglądów instalacji zależy od kilku czynników i w dokumentacji projektowej należy 
wskazać z jaką częstotliwością należy  przeprowadzać w/w przegląd. 

Montaż systemu niezgodnie z wytycznymi bądź też zignorowanie obowiązku jego instalacji może 
także być przyczyną dodatkowych problemów – w takiej sytuacji w przypadku pożaru mogą pojawić się 
trudności z wypłatą ubezpieczenia. 

Wykonawca ma obowiązek współpracy z Zamawiającym na każdym etapie tworzenia 
dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności 
dokumentacji projektowej z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

Projekt remontu SSP w tytułowej lokalizacji należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji 
papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf. 

2.1.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Obiekty będące przedmiotem instalacji są planoweane w obszarze określonym w planie 
zagospodarowanie przestrzennego dla miasta i gminy Bodzentyn jako strefa ochrony konserwatorskiej 
B (przedmieścia XIX i XXw.) oraz w odległości ok 100m od zabytkowego obiektu sakralnego lecz 
remontowana instalacja SSP jest instalacją wewnętrzną budynku, który nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. Planowane instalacje nie będą ingerowały w przyrodę posiadającą status ochrony 
konserwatorskiej.. 

Zamawiający nie wskazał sytuacji mogącej stwarzać zagrożenie naruszenia zasad zachowania 
ochrony obiektów będących pod nadzorem konserwatorskim. 
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2.2 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC 

2.2.1 PRACE INSTALACYJNE 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie infrastruktury SSP zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową po uzyskaniu uzgodnień  i zatwierdzeń, o których mowa powyżej, w tym w 
szczególności opisanych poniżej: 

 
o wyznaczenie i przygotowanie miejsca montażu urządzeń; 
o określenie  przebiegu  tras  przewodów  linii oraz  miejsc  montażu  urządzeń; 
o demontaż istniejącego osprzętu (czujek, ROP-ów, centrali) 
o utylizacja zdemontowanego osprzętu 
o montaż urządzeń w wyznaczonych i przygotowanych miejscach, wg dokumentacji; 
o wykonanie prac zabezpieczających istniejącą infrastrukturę instalacyjną oraz 

zabezpieczenie i odpowiednie oznaczenie na drodze wykonywanych prac; 
o Wykonawca przeprowadzi wymagane próby i badania,  przed uzyskaniem odbioru robót 

oraz sporządzi protokoły z tych prób podpisanych przez osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami budowlanymi; 

o Wykonawca uzyska i przygotuje niezbędne dokumenty (protokoły, karty gwarancyjne 
oraz książki serwisowe) związane z przekazaniem do użytkowania systemu SSP; 

o Wykonawca przeprowadzi szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń i potwierdzenie 
przeprowadzonego szkolenia poprzez protokół, w którym opisany zostanie zakres 
szkolenia 

 
Wykonawca po wykonaniu całości inwestycji przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
realizacji inwestycji oraz instrukcję eksploatacji i obsługi urządzeń w języku polskim. 

2.2.2 PRACE SERWISOWO – GWARANCYJNE 

W ramach wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji zamówienia przewiduje się 
wykonanie przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych zainstalowanego systemu w ramach 
zamówienia przez okres obowiązywania gwarancji. Czas reakcji serwisu określa się maksymalnie na 8 h 
od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji. Czas usunięcia wady/usterki określa się na 48 
godzin od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Usunięcie wady/usterki uważa się za 
skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu z usuwania wad i usterek. 

W ramach przysługującego wynagrodzenia, z tytułu realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania, co najmniej, dwóch przeglądów technicznych systemu, w okresie 
obowiązywania gwarancji. Przeglądy zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone 
odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od wykonania przeglądu technicznego oprawy. Szablony protokołów zostaną 
uzgodnione z zamawiającym na etapie wdrożenia systemu, 
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2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 

2.3.1 SYSTEM DETEKCJI POŻARU 

Funkcje detekcji pożaru powinna pełnić dedykowana centrala, której zadaniem jest detekcja 
pożaru w całym obiekcie i przekazanie szczegółowej informacji o miejscu wystąpienia pożaru do 
pozostałych elementów systemu. W tym celu centrala powinna obsługiwać adresowalne pętle 
dozorowe z optycznymi czujkami punktowymi, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i czujkami 
specjalnymi. Każda czujka i przycisk ROP powinna być wyposażona we wbudowany elektroniczny 
izolator zwarć, być indywidualnie adresowalna i identyfikowana w systemie własnym opisem 
tekstowym zgłaszanym wraz z komunikatem alarmu, odłączenia, uszkodzenia lub alarmu wstępnego z 
każdej czujki indywidualnie.  Czujki i ROP-y powinny być przypisane do grup dozorowych i również 
identyfikowane w systemie własnym opisem tekstowym zgłaszanym wraz z komunikatem alarmu, 
odłączenia lub uszkodzenia dla grupy. 

Pętle dozorowe z elementami detekcyjnymi powinny być wykonane za pomocą istniejącego 
kabla YnTKSYekw 1x2x0,8 linii dozorowych otwartych/promieniowych, które należy odpowiednio 
przystosować do pracy pętlowej. Dodatkowo należy wykonać instalację dla ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych pętlowych kablem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 z 
właściwym systemem zamocowań. 

Centrala SSP powinna posiadać europejski certyfikat zgodności CPD oraz świadectwo 
dopuszczenia CNBOP obejmujące pracę sieciową central. Wszystkie urządzenia peryferyjne m.in. 
czujki, przyciski ROP, adaptery, czujki specjalne powinny posiadać europejski certyfikat zgodności CPD 
i/lub krajowy certyfikat zgodności CNBOP, a przyciski ROP dodatkowo świadectwo dopuszczenia 
CNBOP.  

Centrala powinna mieć budowę w pełni modułową – z wymienialnych podzespołów 
funkcjonalnych. Pozwala to na rozbudowę i modernizację centrali w prosty sposób przez dokładanie 
kolejnych modułów, a także znacznie upraszcza serwisowane dzięki możliwości łatwej wymiany części, 
która ulegnie uszkodzeniu. Systemowym podzespołem centrali jest także zasilacz każdej centrali wraz z 
modułem baterii akumulatorów zasilania rezerwoweg, które powinny być najlepiej umieszczone w 
jednej zamykanej obudowie. 

2.3.2 SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA 

Zadaniem centrali SSP musi być wysterowanie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych zgodnie 
ze scenariuszem pożarowym na podstawie sygnału alarmu z systemu detekcji pożaru. W centrali 
powinien być zapisany algorytm sterowania obiektem, który jest zestawem zależności czasowo-
zdarzeniowych dla aktywacji wszystkich sterowanych urządzeń. Centrala powinna pełnić również 
funkcje monitorowania stanu urządzeń przeciwpożarowych w stanie pracy normalnej i alarmowej. 
Zadaniem systemu monitorowania musi być wskazanie niepoprawnych stanów pracy urządzenia 
przeciwpożarowego, typu uszkodzenia urządzenia, ale również wskazanie niepoprawnego działania 
urządzenia po wysterowaniu i resecie systemu, ponieważ centrala oraz aktywne moduły peryferyjne 
powinny sygnalizować alarmem technicznym m.in. brak poprawnego wysterowania urządzenia w 
określonym czasie zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Centrala w pomieszczeniu z obsługą systemu 
powinna sygnalizować poprzez wskaźniki LED oraz komunikaty tekstowe na wyświetlaczu LCD stan 
wysterowania każdego urządzenia przeciwpożarowego indywidualnie oraz stan alarmu technicznego 
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dla każdego niepoprawnie działającego urządzenia. Komunikaty mają być uszeregowane wg 
priorytetów i daty kolejności zgłoszenia w systemie (z godziną i datą zgłoszenia). Linie komunikacyjne z 
aktywnymi modułami mogą mieć topologię pętli o długości do 3500m przy wykorzystaniu kabla 
HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Układ oraz topologia pętli wraz z jej elementami powinny umożliwiać 
redundancję torów i zasilania do każdego urządzenia – znacząco zwiększając niezawodność systemu, 
czyniąc go odpornym na przepalenie, ale także mechaniczne uszkodzenie torów zasilająco-
komunikacyjnych.  

Funkcjonalność centrali SSP powinna umożliwić sterowanie i monitorowanie urządzeń 
przeciwpożarowych przy pomocy  zespołu obsługi central wyposażonej we wskaźniki LED i przyciski 
dedykowane dla urządzeń przeciwpożarowych. 

Wszystkie wyjścia sterujące w każdym typie zastosowanych aktywnych modułów we/wy 
powinny mieć możliwość swobodnego skonfigurowania w celu realizacji automatycznych sterowań. 
Wszystkie wyjścia powinny być również ręcznie wysterowane przez operatora / instalatora / serwis za 
pomocą oprogramowania instalatora, ale także z menu dowolnej centrali w systemie po podaniu kodu 
instalatora, a także z nadrzędnej stacji monitorowania i sterowania po skonfigurowaniu takiej funkcji w 
systemie dla użytkowników o odpowiednich uprawnieniach (wymagane zalogowanie). 

Aktywny Moduł we/wy powinien być wyposażony w  wyjścia przekaźnikowe o obciążalności min 
1A/30VDC. Każde jego wyjście powinno być niezależnie, swobodnie programowalne. Wyjścia modułu  
mogą sterować liniami sygnalizatorów optycznych / akustycznych dzięki funkcji nadzoru ciągłości linii 
sterującej. Wyjścia modułu powinny także również pełnić funkcję wyjść resetujących czujki specjalne – 
czujki liniowe dymu, zasysające, liniowe ciepła. 

Drugi rodzaj modułu aktywnego powinien być wyposażony w niezależne, swobodnie 
konfigurowalne wejścia monitorujące. Każde wejście rozpoznaje 4 stany: stan uszkodzenia linii 
monitorującej (przerwa i zwarcie), odróżniając go od stanu normalnego (dozór) i pobudzenia wejścia 
(alarm). Każde wejście w stanie pobudzenia powinno umożliwić zgłoszenie jednego ze 
skonfigurowanych stanów alarmowych: Pożar, Alarm Techniczny (z zapamiętaniem / bez 
zapamiętania), Uszkodzenie (z zapamiętaniem / bez zapamiętania). Wejście powinno dawać możliwość 
skonfigurowania jako wejście wyzwalające, którego pobudzenie nie jest sygnalizowane w systemie, 
lecz może wyzwolić skonfigurowane sterowania. Długość linii monitorującej każdego wejścia może 
wynosić do 1000 m przy wykorzystaniu kabla YnTKSYekw 1x2x0,8.  

Na obiekcie w/w moduły powinny zostać wykorzystane do wysterowania i monitorowania: 
• sygnału powiadamiania przez moduł GSM; 
• monitorowania zasilacza pożarowego na potrzeby systemu czujek radiowych 

(bezprzewodowych), które należy zainstalować w miejscach nie uwzględnionych przez 
istniejącą instalację SSP a koniecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego; 

2.3.3 BEZPRZEWODOWY SYSTEM DETEKCJI POŻARU  

Aby zminimalizować koszty związane z instalacją systemu w pomieszczeniach, w których nie ma 
na dzień dzisiejszy zlokalizowanych czujek proponuje się zastosowanie  instalacji bezprzewodowych 
czujek punktowych optyczno-temperaturowych. System bezprzewodowy powinien wykorzystywać 
transpondery zainstalowane w miejscach umożliwiających włączenie do pętli dozorowej oraz 
współpracujących z nimi czujkami bezprzewodowymi.  

Transponder pozwala na obsługę do 32 czujek radiowych zapewniając zasięg transmisji do 300 m 
co w rzeczywistości, w której występują przegrody w postaci różnego typu ścian może nieco zmniejszyć 
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jeszcze ten zasięg. Transmisja bezprzewodowa realizowana jest w 2 standardowych  pasmach 
częstotliwości: 868 MHz i 433 MHz z wykorzystaniem wielu kanałów w każdym paśmie. Natężenie i 
jakość sygnału radiowego w każdym paśmie dla każdego urządzenia bezprzewodowego powinno dać 
się zmierzyć zdalnie poprzez pętlę dozorową z dowolnej centrali w systemie korzystając ze 
standardowego oprogramowania instalatora. 

 
Czujki radiowe powinny składać się z modułu radiowego i standardowej czujki, takiej samej jak 

zainstalowane na pętlach dozorowych systemu detekcji. Zapewnia to uproszczenie i usprawnienie 
procesu instalacji, uruchomienia i serwisu systemu. Każda czujka radiowa powinna być identyfikowana 
w systemie własnym adresem i może mieć indywidualnie ustawione parametry i procedury 
alarmowania. Zasilanie czujek radiowych realizowane jest przez 4 litowe baterie o pojemności 
2,6Ah/3,6V każda zainstalowane w module radiowym, zapewniające średni czas pracy czujki 2-3 lat. 
System może również współpracować bezprzewodowo z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi oraz z 
adresowalnymi sygnalizatorami I zainstalowanymi w interfejsach radiowych. 

 

2.3.4 SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ PODSTAWOWYCH 

W ramach zadania należy zainstalować, uruchomić i poddać testom urządzenia: 

l Nazwa 
Urządzenia 

Ilość 

1 Centrala sygnalizacji pożarowej  jednostka 
podstawowa, z wyposażeniem producenta 

1 szt 

7 Czujka dymu optyczna   92 szt 
8 Gniazdo czujki  92 szt 

9 Etykiety opisowe do czujek 92 szt 
10 Przycisk ROP adresowalny  8 szt 
11 Obudowa ROP czerwona z szybką  8 szt 
12 Etykiety opisowe dla przycisków, białe napisy: POŻAR, 

STOP gaszenia.  
8 szt 

13 Moduł we/wy - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. 
izolator zwarć  

1 szt 

14 Obudowa modułu szara, natynkowa  1 szt 
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15 Transponder radiowys, zasilanie 9-30VDC  1 szt 
16 Modułradiowy dla czujek optycznych z kpl. 4 baterii 

litowych  
20 szt 

17 Czujka dymu i ciepła, optyczno-optyczno-termiczna   20 szt 

18 Zasilacz buforowy 5A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, 
bez aku  

1 szt 

19 Akumulator 17Ah/12V, certyfikat VdS  1 szt 
20 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny  1 szt 
21 Sygnalizator akustyczny, adresowalny czerwony 6 szt 

22 Moduł powiadomienia GSM 1 szt 
23 Puszka PIP przelotowa 4 szt 
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2.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.4.1 ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT: 

Głównymi etapami wykonywania robót budowlanych na podstawie przedłożonej wcześniej 
dokumentacji projektowej są: 

o demontaże istniejących czujek, sygnalizatorów, ROP-ów i centrali,   
o utylizacja zdemontowanych urządzeń 
o montaż kompletnej centrali oraz zaprogramowanie jej i uruchomienie, 
o wymiana czujek w miejscach istniejących, 
o montaż ROPów w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, 
o montaż transponderów radiowych w miejscach minimalizujących odległości od czujek 

radiowych, 
o montaż kompletnych czujek radiowych (z modułem komunikacji radiowej oraz 

bateriami), 
o wykonanie nowych instalacji kablowych w celu przystosowania linii dozorowych 

promieniowych do pracy w linii dozorowej pętlowej oraz wykonanie nowego 
okablowania dla sygnalizatorów akustycznych, 

o wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
o uruchomienie układu i regulacje, 
o szkolenie obsługi.,   

2.4.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest opracować , przygotować i przedstawić do akceptacji Inwestorowi 
program zapewnienia jakości robót. Program zapewnienia jakości robót powinien zawierać: 

o sposób wykonywania i organizację robót z uwzględnieniem możliwości technicznych i 
kadrowych, a także z ustaleniem funkcjonalności demontowanego systemu w czasie. 

o wykaz pracowników z aktualnymi uprawnieniami (kopie świadectw kwalifikacji E), 
o sposób zapewnienia BHP, 
o system kontroli robót (badania i pomiary instalacji elektrycznej, kontrola zabudowanych 

materiałów, sprawdzenia atestów i certyfikatów użytych materiałów) 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram prac, w którym będą zapisywane w 

szczególności: 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 
o wyjaśnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy, 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

elektrycznych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie, stanowiącym integralny załącznik dokumentacji wykonawczej i wpisuje do książki 
obmiarów. Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne są dołączane do każdego obmiaru robót i 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości robót. 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

o protokoły przekazania terenu budowy, 
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o protokoły odbioru robót, 
o protokoły z narad i ustaleń 
o korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym, dostępne dla Zamawiającego (Inspektora nadzoru budowlanego) 

2.4.3 ODBIÓR ROBÓT 

Instalacje i sieci elektryczne podlegają następującym etapom odbiorów: 
o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiór końcowy instalacji, 
o odbiór pogwarancyjny. 

Odbiory robót zostaną dokonane komisyjnie i zakończone protokołami badań odbiorczych.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu (przewody itp). Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor (Inspektor 
nadzoru) w obecności kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i sporządzony odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. Gotowość do odbioru danej części instalacji zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika i powiadomienia Inwestora. 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robót w oparciu o dokumenty 

przedstawione komisji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzone przez Wykonawcę z 

powiadomieniem Inwestora pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie min 3 dni przed planowanym 
odbiorem.  Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej i funkcjonalnej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności z dokumentacją projektową. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
przygotuje następujące dokumenty: 

o dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie 
realizacji inwestycji, 

o karty gwarancyjne urządzeń, 
o dokumentację pomiarową zawierającą protokoły pomiarów elektrycznych, 
o atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
o protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikających z umowy 
gwarancyjnej. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót elektrycznych sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości prac. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowy na terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego wraz z infrastruktura towarzyszącą w Gminie Bodzentyn z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów (jeśli są wymagane). 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z polskimi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie 

Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. 

 

Najistotniejsze przepisy prawne związane z realizacją inwestycji: 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2009 r Dz. U. Nr 178 poz. 

1380 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 12 poz. 

68 z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109 poz. 719); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.) 

o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U.2014.1040 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z późn. zm.) 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym 

o Obowiązująca norma w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych właściwych dla 

przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy 

o Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.  

oraz wszelkie nie wymienione powyżej dokumenty prawne i normy budowlane związane z 

prawidłową realizacją inwestycji. 
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE  DO 
ZAPROJEKTOWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

Jest to dokument będący częścią (załącznikiem nr 6) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 
budynku. 
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3.2 RZUTY BUDYNKU 

Na następnych stronach umieszczono rzuty budynku z naniesionymi numerami pomieszczeń, 
poniżej tabelaryczne zestawienie pomieszczeń: 

 

LP. Pomieszczenie/przeznaczenie 
 PIWNICA 

1 Holl 1   
2 Holl 2   
3 WC Męskie   
4 WC Damskie   
5 Łazienka   
6 02 Magazyn   
7 05 Magazyn   
8 06 Archiwum   
9 07 Pomieszczenie na wodomierz   

10 08 Magazyn   
11 09 Magazyn   
12 010 Magazyn   
13 011 Magazyn   
14 012 Magazyn   
15 013, 013A Magazyn   
16 014 Magazyn   
17 015 Magazyn   
18 016 Magazyn   
19 017 Magazyn   
20 018 Kotłownia   
21 018 A Magazyn Paliwa   
22 020 Magazyn   
23 021 Maszynownia   
24 KL 1 Klatka schodowa   
25 KL 2 Klatka schodowa   
26 G1 Garaż   
27 G2 Garaż   
28 G3 Garaż   
29 G4 Garaż   
30 G5 Garaż   
31 G6 Garaż   

PARTER 
32 1 WC Damska   
33 2 WC Niepełnosprawni   
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34 3 WC Męska   
35 4 BAR   
36 5 Sala Konferencyjna   
37 6 Kancelaria    
38 7 Szatnia   
39 8 Dyżurka   
40 9 Wiatrołap   
41 10 Pokój Dyrektora   
42 11 Sektetariat   
43 11A Pokój z-cy Dyrektora   
44 11B Aneks Kuchenny   
45 12 Pokój biurowy   
46 13 Pokój biurowy   
47 14 Kasa   
48 15 Pokój biurowy   
49 16 Pokój biurowy   
50 17 Pokój biurowy   
51 18 Pokój biurowy   
52 21 Pokój gościnny:   

21a Kuchnia    
21b Pokój 1   
21c Pokój 2   
21d Łazienka   
21e WC   
21f Garderoba   
21g HOLL   

53 22 Pokój gościnny:   
22a Pokój   
22b Aneks kuchenny   
22c Łazienka   

54 23 Pokój gościnny:   
23a Pokój   
23b Aneks kuchenny   
23c Łazienka   
25 Pokój   
26 Pokój   

55 HOLL   
56 KL 1 Klatka schodowa   
57 KL 2 Klatka schodowa   

PIETRO 1 
58 101 WC Damskie   
59 WC Niepełnosprawni   
60 WC Męskie   
61 102 Pokój biurowy   
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62 103 Sala dydaktyczna   
63 104 Pokój biurowy   
64 105 Pokój biurowy   
65 106 Pokój biurowy   
66 107 Biblioteka   
67 108,202,301 Wieża   
68 109 Korytarz   
69 109A Pokój biurowy   
70 109B Pokój biurowy   
71 109C Pokój biurowy   
72 110,111 Sala dydaktyczna   
73 112 Pokój biurowy   
74 113A Pokój biurowy   
75 113B WC   
76 113C Łazienka   
77 113D Pokój biurowy   
78 HOLL    
79 KL1 Klatka Schodowa   
80 KL2 Klatka Schodowa   
81 Mieszkanie/Pokoje gościnne:   

Korytarz   
WC/Łazienka   
Kuchnia   
Pokój 1   
Pokój 2   

82 Poddasze nieużytkowe - strych   
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3.3 PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU 

Do dyspozycji Wykonawcy jest projekt systemu SSP zrealizowany w roku 1996 przez biuro 
projektowe "HiTech" Sp.j. A. Kmiecicki M. Król. 

Do niniejszczego PFU załączony schemat ideowy instalacji. Z całym projektem można się 
zapoznać w siedzibie Zamawiającego. 
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