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1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  dostawy

urządzeń, wykonania,  uruchomienia i odbioru instalacji  telewizji  dozorowej w ramach zadania :
„Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.

3. Zakres robót objętych ST
Przygotowanie tras kablowych
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
Montaż uchwytów pod rury PCV
Montaż rur PCV w uchwytach
Układanie rur RHDPE w gotowych wykopach 
Przewody i kable
Wciąganie przewodów telekomunikacyjnych UTPw do rur PCV i RHDPE
Ułożenie przewodów zasilających z kabla YDY 3x1,5 

Obróbka końców kabli telekomunikacyjnych  
Urządzenia na obiekcie
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera IP zewnętrzna wraz z adapterem słupo-
wym i puszką łączeniową
Montaż przełączników sieci LAN – switch PoE w obudowie zewnętrznej
Montaż obudowy RACK19” z wyposażeniem
Montaż cyfrowego rejestratora video IP
Montaż nadajnika i odbiornika radiowego
Konfiguracja rejestratora i kamer IP
Montaż zasilacza 48V w złączu ZR-O
Montaż zasilacza PoE w szafie RACK 
Badanie i pomiar instalacji
Sprawdzenie i pomiar instalacji 
Uruchomienie systemu i szkolenie obsługi
Kalkulacja indywidualna – Uruchomienie systemu 
Kalkulacja indywidualna – Szkolenie obsługi 
Kalkulacja indywidualna – Dokumentacja powykonawcza 
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4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

branżowymi i zakładowymi. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych urządzeń, wykonania robót oraz 

zgodność z dokumentacją projektową. Teren budowy należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający
wejście osobom nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Teren
budowy i miejsce instalacji budowy powinno być utrzymane w porządku i czystości przez cały czas
realizacji zadania inwestycyjnego. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielania
pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

6. Ogólne warunki wykonania robót
    Wykonywane roboty winny spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.
Wszystkie prace przy dostawie, realizacji i uruchomieniu systemu winny być wykonywane przez
jednego Wykonawcę.

7. Urządzenia
W dokumentacji projektowej podano typy urządzeń w celu określenia oczekiwań Inwestora co do
parametrów technicznych urządzeń. Wszystkie urządzenia, elementy i materiały powinny posiadać
odpowiednie aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności na terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej
oraz  spełniać  wymagania  normy  europejskiej  EN-54.  Kable  oraz  pozostałe  urządzenia  
i materiały powinny posiadać atest fabryczny, wydany przez producenta lub świadectwo jakości. 

    Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 3 letniej gwarancji na wykonany system.

8. Kontrola i badania w trakcie robót
 kontrola poprawności wykonania instalacji,
 kontrola poprawności montażu urządzeń, 
 kontrola poprawności działania urządzeń, 
 kontrola poprawności działania linii przesyłu wizyjnego,
 kontrola poprawności działania linii zasilającej.

9. Badania i pomiary pomontażowe
    Przeprowadzić  oględziny  instalacji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kontroli  zgodności  
    wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
    producenta.  

3



10. Instalacja telewizji użytkowej.

Po sprawdzeniu poprawności połączeń montażowych przed uruchomieniem systemu telewi-
zji użytkowej należy wykonać następujące badania instalacji system monitoringu wizyjnego:
 Dla instalacji zasilania urządzeń systemu należy wykonać:
 Próbę ciągłości przewodów ochronnych (wg PN-IEC-60364-6-61:2000)
 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (wg PN-IEC-60364-6-61:2000) 
 Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania (wg

PN-IEC-60364-6-61:2000).
Po dokonaniu rozruchu urządzeń systemu i skonfigurowaniu systemu zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w projekcie po ich uprzedniej weryfikacji przez służby użytkownika należy wykonać następu-
jące próby systemu i jego elementów:
 Skontrolować jakość przekazywanego obrazu z poszczególnych kamer zarówno w warunkach

dziennych jak i nocnych.
 Skontrolować poprawnośc zapisu obrazu.

UWAGA: Z przeprowadzonych badań i prób pomontażowych należy sporządzić protokół, który 
winien stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.

11. Odbiór robót

Odbiór instalacji telewizji użytkowej powinien być wykonany z uwzględnieniem:
 sprawdzenia czy wszystkie urządzenia zostały zainstalowane we właściwym miejscu zgodnie  

z dokumentacją,
 sprawdzenie czy parametry i  charakterystyki  wszystkich  zainstalowanych  kabli  i urządzeń są

zgodne z dokumentacją,
 oględzin instalacji i urządzeń
 spisania protokołów ze wszystkich prób i czynności kontrolnych.
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