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1. ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA 

 

Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony 

technicznej zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów Ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zm. (Dz. U. Nr 2005 r. Nr 145, poz. 

1221) ma na celu zminimalizowanie zagrożenia naruszenia granic budynku, utraty 

mienia, zapewnienie bezpieczeństwa pracy personelu Zleceniodawcy oraz stały 

dozór terenu wewnętrznego i zewnętrznej elewacji obiektu przed nieuprawnionym 

wejściem osób postronnych i wnoszeniem niedozwolonych przedmiotów i materiałów, 

a także przeciwdziałanie kradzieżom, dewastacji i niszczeniu mienia.  

Przedstawiony materiał nie zawiera wymagań i parametrów technicznych 

podyktowanych obowiązującymi przepisami, normami oraz szczegółowymi zapisami 

Rozporządzenia Ministra Kultury, do których należy się odnieść i uwzględnić  

w ramach przygotowania projektu koncepcyjnego i wykonawczego. Wskazane 

poniżej wytyczne mają za zadanie określić podstawowe parametry i rozwiązania, 

które pomogą projektantom, wykonawcom i organom nadzorującym podjąć 

optymalne decyzje, wyznaczyć właściwe standardy zastosowanych rozwiązań oraz 

ułatwić wybór zaimplementowanej technologii. Przedstawione rozwiązania są 

zarazem minimalnymi i jednocześnie niezbędnymi środkami do zapewnienia 

optymalnego poziomu ochrony i bezpieczeństwa zarówno dla samego terenu, 

obiektu, zbiorów jak i ludzi. 

Niniejsza inwestycja  zapewnia bezpieczeństwo obiektu pozwalając na: 

 Obserwację i rejestrację wszystkich wejść do obiektu, obszaru 

przyległego oraz wewnętrznych przestrzeni komunikacyjno- 

wystawienniczych; 

 Reorganizację ruchu osobowego w zakresie poruszania się  

w przestrzeni administracyjnej (poziom -1, poziom +1) pracowników 

etatowych, służb technicznych i ochrony lokalnej; 

 Kompleksowe zabezpieczenie systemem alarmowym przestrzeni 

wewnętrznej obiektu wraz z ochroną otworów okiennych i drzwiowych, 

a także podstawowe zabezpieczenie obiektu systemem ochrony 

zewnętrznej/obwodowej; 
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 Kompleksowe zabezpieczenie poszczególnych eksponatów  

i dedykowanych gablot wystawienniczych przy pomocy systemu 

ochrony indywidualnej oraz opcjonalnego monitorowania parametrów 

środowiskowych (analogowych - temperatura i wilgotność otoczenia); 

 Zintegrowanie i zarządzanie podsystemami ochrony technicznej jedną 

otwartą platformą opartą o aplikacje komputerową typu SMS.  

Dotychczasowy dozór obiektu jest niepełny i nieadekwatny do oczekiwanych 

założeń. Posiada wiele miejsc nieobjętych ochroną techniczną (przestrzeń poddasza, 

balkonów na poziomie +1, części technicznych – przestrzeń pomiędzy ścianami)  

a zastosowane rozwiązania (wyłącznie czujniki ruchu ) znacznie obniżają możliwą do 

uzyskania skuteczność zabezpieczenia obiektu (czujniki nie sygnalizują prób 

forsowania otworów okiennych, balkonowych etc.). Wszystkie dotychczas istniejące 

rozwiązania w ramach modernizacji obiektu powinny zostać zastąpione nowymi  

i zaawansowanymi funkcjonalnie systemami. Zastosowanie nowej generacji kamer 

wyższej rozdzielczości zdecydowanie zwiększy jakość i użyteczność zapisu oraz 

poprawi skuteczność obserwacyjnej formy ochrony obiektu. Modernizacja systemu 

alarmowego pozwoli na pełną ochronę obiektu poza godzinami funkcjonowania 

przestrzeni (godziny nocne oraz okres po zamknięciu obiektu), a także ochronę 

części technicznej poza godzinami pracy. System ochrony indywidualnej w ramach 

projektu zostanie zrealizowany tylko w zakresie niezbędnego okablowania 

strukturalnego, które należy rozprowadzić w ramach struktur przewodowych. Etap 

projektowania i budowy nie obejmuje tej części opracowania. Wykonane 

okablowanie pozwoli w przyszłości zastosować urządzenia niezbędne do 

uruchomienia systemu chroniącego eksponaty oraz gabloty 24 godziny na dobę. 

System kontroli dostępu umożliwi swobodne poruszanie się pracowników, służb 

technicznych oraz pracowników lokalnej ochrony fizycznej w przestrzeni 

administracyjnej przy jednoczesnym zabezpieczeniu mechaniczno- porządkowym  

ogólnodostępnej  strefy dla gości (poziom 0). System PPOŻ zapewni 24 godzinną 

ochronę przeciwpożarową obiektu, a dostarczony i skonfigurowany depozytor kluczy 

zapewni sprawną, w pełni rejestrowaną i nadzorowaną dystrybucję kluczy 

obiektowych. System integrujący (SMS) będzie elementem scalającym systemy na 

potrzeby pełnego nadzoru i administracji zabezpieczeniami technicznymi obiektu. 

Jego lokalizacja i funkcjonalność będzie określona na bazie głównego projektu 

wykonawczego i koncepcyjnego. 
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Reasumując, wdrożenie poniżej zaprezentowanych rozwiązań 

technicznych jest nieodzowne i tylko w ten sposób zarządzający obiektem jest 

w stanie w sposób odpowiedzialny i wystarczający zapewnić bezpieczeństwo 

dla obiektu, mienia Muzeum,  zbiorów oraz ludzi. 
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2. ZAKRES RZECZOWY I PODSTAWY OPRACOWANIA WYTYCZNYCH 

 

Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie wytycznych do zaprojektowania  

i wykonania systemów bezpieczeństwa w skład, których wchodzą następujące 

elementy i podsystemy: 

 

a. SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) 

 Strefa zewnętrzna (obwodowa); 

 Strefa wejściowa; 

 Strefa komunikacyjna; 

 Strefa administracyjna; 

 Strefa wystawiennicza; 

 Strefa techniczna ; 

 Strefa antynapadowa; 

 

b. SKD (System Kontroli Dostępu) 

 Strefa administracyjna poziom piwnicy 

 Strefa administracyjna poziom piętra 

 

c. CCTV (Closed Circut Television) System Telewizji Dozorowej 

Przedmiotowy system zabezpieczeń zostanie zainstalowany w niżej wskazanych  

i wytypowanych przez Zamawiającego oraz projektanta 

pomieszczeniach/lokalizacjach: 

 Poziom piwnicy;  

 Poziom parteru; 

 Poziom 1 piętra;  

 Opcjonalnie na etapie wykonawczym elementy wyposażenia zewnętrznego 

(latarnie ogrodowe, dedykowane słupy montażowe). 

 

d. SMS (Security Management Systems- system integrujący) 

Programowa integracja na poziomie systemów: 

 SSWiN; 
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 SKD; 

 CCTV; 

 Depozytariusz kluczowy; 

 SSP; 

 

e. Depozytariusz kluczowy 

 Strefa wejściowa/ techniczna 

 

f. System PPOŻ/SAP (System Przeciw Pożarowy / System Alarmów 

Pożarowych). 

 Strefa pomieszczeń użytkowych obiektu 

 Strefa poddasza 

 Strefa przestrzeni między ścianami („górki”) 

 

Opracowanie zostało sporządzone na podstawie następujących danych  

i dokumentów: 

 Zlecenie Inwestora na jej opracowanie w formie umowy na wykonanie; 

 Określenie potrzeb na podstawie wizji lokalnej i ustaleń z Zamawiającym  

w formie pisemnej; 

 Wytyczne Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków; 

 Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje do osprzętu i urządzeń 

systemów alarmowych aktualnie produkowanych, wydane przez producentów; 

 Specyfikacja zagrożeń atakiem terrorystycznym nowego kompleksu Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z rekomendacją rozwiązań 

ograniczających możliwości dokonania takiego ataku oraz ograniczania 

skutków w sytuacji jego dokonania; 

 wykonanie całości projektu zostało oparte na obowiązujących przepisach 

branżowych, a propozycje wdrażanych rozwiązań zgodnie z PN-EN 50131, 

PN-EN 50132 oraz PN-EN 50133. 

 Należy powyższe opracowanie poddać procesowi koordynacji z projektem 

GW firmy por w zakresie ochrony zewnętrznej obiektu w celu optymalizacji 

kosztowej. 



 
  
 

8 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZ WSPÓLNY CEL 

3. OPIS TECHNICZNY 

 

a. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

Celem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu jest objęcie kontrolą 

włamaniową całej przestrzeni obiektu z uwzględnieniem jego podziału funkcjonalno-

użytkowego. Ochroną objęto w szczególności przestrzeń wejściową do obiektu 

(cztery wejścia do obiektu na poziomie parteru mogące pełnić naprzemiennie rolę 

wejść głównych lub technicznych), przestrzeń komunikacyjną, wystawienniczą  

a także przestrzeń administracyjną (poziom +1) i techniczną (poziom -1) oraz 

przestrzeń między ścienną. System ochrony należy wyposażyć w elementy ochrony 

przeciw napadowej dla pracowników przebywających na terenie obiektu oraz w jego 

pobliskiej odległości. Odległość określona na bazie projektu wykonawczego. System 

Sygnalizacji Włamania i Napadu ma za zadanie ochronę wszystkich pomieszczeń 

przed włamaniem, próbą przedostania się do wewnątrz oraz podnieść 

bezpieczeństwo obsługi w przypadku napadu w oparciu o systemy rozproszone 

będące spójną platformą sprzętową i programową z głównym budynkiem muzeum.  

Ochrona pomieszczeń przed włamaniem, w których są eksponowane muzealia  

i rekwizyty jest realizowana poprzez zastosowanie: 

 czujek ruchu dualnych (pasywnych podczerwieni i mikrofalowych) z funkcją 

antymaskingu; 

 czujek inercyjnych (opcja z kontaktronem); 

 dodatkowych urządzeń systemu ochrony indywidualnej dyskretnej; 

Ochrona pozostałych pomieszczeń realizowana jest poprzez zastosowanie: 

 czujek ruchu dualnych (pasywnych podczerwieni i mikrofalowych) z funkcją 

antymaskingu; 

Ochrona wejść do  budynku jest zrealizowana poprzez zastosowanie: 

 czujek ruchu dualnych (pasywnych podczerwieni i mikrofalowych) z funkcją 

antymaskingu; 

 czujek inercyjnych (opcja z kontaktronem); 

 czujek akustycznych zbicia szkła dla wejść głównych (z otworami okiennymi bez 

okiennic); 

Ochrona szachtów kablowych, przestrzeni między ściennej, pomieszczeń 

technicznych i wentylacyjnych realizowane jest poprzez zastosowanie: 
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 kontaktronów magnetycznych w drzwiach i drzwiach rewizyjnych; 

Ochrona przestrzeni poddasza jest zrealizowana poprzez zastosowanie: 

 zewnętrznych czujek ruchu dualnych (pasywnych podczerwieni i mikrofalowych) 

z funkcją antymaskingu; 

 kontaktronów magnetycznych w drzwiach, klapach etc. 

Ochrona przed napadem jest realizowana w oparciu o: 

 ręczne przyciski napadowe przewodowe; 

 przyciski napadowe radiowe (przycisk czerwony); 

Pomoc medyczna jest realizowana w oparciu o: 

 radiowe przyciski napadowe (przycisk zielony) –   procedura powiadamiania; 

Monitoring zewnętrzny z załogą interwencyjną jest realizowany w oparciu o: 

 nadajnik dwutorowy sygnałów alarmowych z centrali – wg  procedur  

podłączenia do zewnętrznej stacji monitorowani wytypowanej przez 

Zamawiającego; 

Trasy kablowe i punkty dystrybucji sygnałów / centrale -  miejsce lokalizacji 

powinno być mocno „ustronne” i utrudnione dla bezpośredniego dostępu czyli  

np. piwnica. Normy wymuszają zabezpieczenie punktów dystrybucyjnych (sabotaże 

skrzynek). 

 

 System należy podzielić na strefy dozorowe zgodnie z charakterem obiektu 

oraz wytycznymi inwestora. Proponowany podział stref z ogólną charakterystyką 

działania: 

 Strefa zewnętrzna  

 Strefa wejściowa, komunikacyjna; 

 Strefa administracyjna ogólna; 

 Strefa techniczna poziom -1; 

 Strefa techniczna poddasze poziom +2; 

 Strefa techniczna nieużytkowa (przestrzeń między ścianami); 

 Strefa antynapadowa 24h na dobę; 

 Strefa pomoc medyczna 24h na dobę; 

 

 Centralnym punktem systemu jest modułowa centrala alarmowa  

z wbudowanym interfejsem TCP/IP umożliwiającym zarządzanie systemem ze 
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Stanowiska Operatorskiego oraz za pośrednictwem dedykowanych paneli 

sterujących LCD.  

 

 

 

Rys. Przykładowa centrala alarmowa systemu SSWIN  

 

 Panele należy rozmieścić w odpowiednich strefach umożliwiając obsługę  

tj. uzbrajanie, rozbrajania etc. przypisanego do osoby podsystemu/ strefy alarmowej 

na wysokości umożliwiającej swobodne użytkowanie. Zalecane lokalizacje klawiatur 

to: 

a) Przestrzeń wejściowa do obiektu (wejście techniczne użytkowe); 

b) Przestrzeń administracyjna (poziom +1 korytarz główny); 

c) Przestrzeń techniczna (poziom -1 korytarz wejściowy w strefie- piwnicy);  

 

 System alarmowy należy wykonać w technologii umożliwiającej późniejsze 

zaimplementowanie jego podzespołów, jako części podsystemu obiektowego. 

Oczekuje się docelowej pracy systemu jako modułu (podsystem) połączonego 

magistralą systemową dowolnego typu (np. magistrala komunikacyjna full duplex, 

combus, lan. LSN  etc.) do pozostałej części systemu stanowiącego główny system 

ochrony obiektu. Ponadto system musi uwzględniać pracę pod kontrolą systemu 

integrującego pozwalającego zwizualizować wszystkie stany systemu/ów oraz je  

w czytelny sposób zarchiwizować. Stopnień systemu należy dobrać zgodnie  

z przeprowadzoną projektową analizą zagrożeń.  Dopuszcza się wykorzystanie 

detektorów bezprzewodowych wewnętrznych i zewnętrznych z utrzymaniem klasy 

systemu (min. Grade2) i nawierzchniowego montażu (opcja przyklejania czujników  

i bezinwazyjnej ingerencji w strukturę podłoża, dostosowaną bezpośrednio do 

rodzaju powierzchni np. otwory okienne - przestrzeń wewnętrzna międzyokienna 

stolarki. Zaleca się w ramach prac montażowych wykonanie malowania  
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i opcjonalnego maskowanie detektorów. 

 

Obsługę systemu należy zorganizować i umożliwić z poziomu: 

 Manipulatorów  SSWiN rozmieszczonych w:    

 Korytarz wejściowy techniczny poziom parteru; 

 Korytarz administracyjny poziom piętra; 

 Korytarz wejściowy techniczny poziom piwnicy. 

    

 

Rys. przykładowe klawiatury sterujace systemem alarmowym; 

 

 Stacji Operatorskiej systemu SMS (Security Management System) 

 Pomieszczenie ochrony za pomocą aplikacji zainstalowanej na komputerze 

PC z wizualizacją zdarzeń, wydzieloną częścią przeznaczoną do 

zarządzania systemem alarmowym. 

 

 

Rys. Przykładowa aplikacja integrująca w zakresie systemu alarmowego  

 

Sygnalizacja stanów alarmowych wygenerowanych przez system SWiN 

realizowana jest: 

 Za pomocą Stacji Operatorskiej (integrator SMS). Powstanie alarmu 

sygnalizowane jest w postać graficznej i dźwiękowej na stanowisku operatora 
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monitoringu. Wizualna postać zdarzenia zawiera datę, godzinę, miejsce 

wystąpienia oraz jego typ. Każdorazowo występujące zdarzenie musi zostać 

potwierdzone przez operatora przy użyciu odpowiedniej komendy opisanej  

w instrukcji użytkowania systemu SWiN; 

 

 Za pomocą sygnalizatorów wewnętrznych: 

a) Sygnalizator w pomieszczeniu ochrony. Wyzwolenie alarmu włamaniowego 

lub napadowego generuje sygnał akustyczny sygnalizatora zainstalowanego w 

pomieszczeniu monitoringu. Sygnał ten jest elementem czasowym (czas 

alarmu dźwiękowego 1 minuta). 

b) Sygnalizatory strefowe. Sygnały włamaniowe powstałe w strefie 

włamaniowej wyzwalają sygnał optyczno- akustyczny sygnalizatora 

przyporządkowanego do danej strefy. Czas alarmu włamaniowego 1 minuta. 

Sygnały napadowe mają formę alarmu cichego i nie powodują wyzwolenia 

sygnalizacji akustycznej i optycznej.  

 

 Klawiatur LCD. Zdarzenie alarmowe (za wyjątkiem sygnałów napadowych 

zdefiniowanych jako ciche) zostaje wygenerowane jako sygnał akustyczny  

z wewnętrznego buzzera klawiatury przypisanej odpowiednio do obsługiwanej 

strefy. Obsługa alarmu tj. wyłączenie alarmu, sprawdzenie statusu etc. jest 

możliwe do wykonania tylko dla osoby posiadającej autoryzowane w danej 

strefie hasło dostępu np.: 

a) Administrator systemu; 

b) Pracownik strefy posiadający odpowiednie uprawnienia dostępu; 

c) Pracownik monitoringu (hasło dostępu pracownika monitoringu); 

 

 Za pomocą wiadomości SMS lub mail wysłanej do wybranych osób (opcja). 

Wyżej wymieniona opcja jest elementem mającym na celu wskazanie przyszłej 

rozbudowy toru powiadamiania systemu alarmowego lub innych podsystemów 

wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa muzeum.  
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Sygnalizacja sygnałów /alarmów technicznych 

 W celu przekazywania informacji dotyczących stanu omawianego systemu 

centrala alarmowa SSWIN wygeneruje sygnały techniczne. Różnorodność i ich 

specyfika pozwala na wstępne zdiagnozowanie stanu systemu czy też wystąpienia 

usterki np. gotowość / nie gotowość do uzbrojenia, rozładowany akumulator etc. 

Wszystkie stany alarmowe związane z usterkami systemu SWiN wyświetlane są dla 

pracownika monitoringu za pomocą aplikacji SMS na ekranie komputera PC. 

Adekwatnie do typu zdarzenia pracownik monitoringu zgodnie z przyjętą procedurą 

wykonuje dalsze czynności np. w przypadku powstania usterki systemu związanej  

z brakiem zasilania centrali lub poszczególnych podsystemów wzywa serwis 

techniczny.  

 

Sygnalizacja innych sygnałów informacyjnych  

 Różnorodność otrzymywanych informacji dotyczących systemu alarmowego 

nie ogranicza się tylko do wyświetlania stanów alarmowych, ale też wskazuje na 

konieczność przesyłania zdarzeń i informowania pracowników obsługi o stanie 

systemu. Za ich pomocą operator ma możliwość szybkiej oceny sytuacji w danej 

strefie alarmowej tzn. wyświetlenie informacji o gotowości strefy „normal” do 

uzbrojenia świadczy o prawdopodobnej nieobecności osób w strefie. Analogicznie 

brak gotowości np. „active” strefy do uzbrojenia świadczy o przebywaniu osób  

w obszarze alarmowym lub naruszeniu czujnika np. okna lub drzwi w chronionej 

strefie. 

 

 

Rys. stany informacyjne systemu alarmowego  

 

Rejestracja zdarzeń, odczyt, obsługa 

 System alarmowy będzie automatycznie rejestrował wszystkie zdarzenia 

alarmowe oraz technicznych, jakie w nim wystąpiły. W związku z integracją na 
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poziomie aplikacji softwarowej SMS odbywać powinno się w dwojaki sposób. 

Pierwszym podstawowym rodzajem jest zapis w buforze nieulotnej pamięci systemu 

alarmowego w wielkości minimum 2 tysięcy zdarzeń oraz drugi o dużej (uzależnionej 

od wielkości dysku serwera) pojemności związany z zapisem na serwerze aplikacji 

integrującej. Zarówno jedna jak i druga pamięć jest dostępna dla pracownika 

monitoringu i możliwa otworzenie historii, jaka miała miejsce w systemie SWiN. 

Obsługa i odczyt wykonywany jest zgodnie z instrukcją obsługi systemu będącą na 

wyposażeniu operatora monitoringu. System powinien umożliwić odczyt 

bezpośrednio z centrali alarmowej za pomocą klawiatury LCD w pomieszczeniu 

monitoringu, lub lokalnej w obiekcie oraz odczyt z integratora bezpośrednio przy 

pomocy aplikacji SMS. 

 

System napadowy stacjonarny i bezprzewodowy: 

 W ramach ochrony obiektu przed napadem należy zastosować system 

powiadamiania ochrony poprzez wykorzystanie ukrytych przycisków stacjonarnych 

oraz pilotów bezprzewodowych. Użycie przycisku koloru np. czerwonego (pilot  

i przycisk stacjonarny) wywołuje wygenerowanie zdarzenia NAPAD przekazanego 

dyżurnego monitoringu w pomieszczeniu ochrony (monitoring). Użycie przycisku 

koloru np. zielonego (pilot bezprzewodowy) wywołuje wygenerowanie komunikatu 

POMOC MEDYCZNA. Charakterystyka pilotów i punktowe rozmieszczenie 

przycisków stacjonarnych sprowadza się do przesłania informacji o ograniczonym 

zasięgu miejsca wystąpienia tzn.: Użycie przycisku na posterunku „sala główna” 

wywołuje alarm „posterunek sala główna” a co za tym idzie tam zostaje wysłany 

patrol interwencyjny.  

 

  

Rys. Przykładowe elementy systemu antynapadowego / pomocy. 
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Zasilanie systemu alarmowego 

 System SSWiN ze względu na wymaganą pewność zasilania posiada dwa 

źródła zasilania: podstawowe i rezerwowe. System zasilania wszystkich systemów 

bezpieczeństwa przewidziano, jako układ napięcia gwarantowanego. W przypadku 

braku zasilania budynkowy agregat oraz zestaw systemowych UPS- ów wspomaga 

pracę urządzeń. W takim rozwiązaniu pakiet awaryjny (akumulatory systemu SSWiN) 

systemu służy, jako rezerwa i podtrzymuje prace urządzeń do czasu startu 

budynkowego układu zasilania. Na tym etapie wskazuje się przeprowadzenia 

właściwych bilansów prądowych zgodnie z wytypowaną klasa systemu.  

 

System ochrony dyskretnej – system bezprzewodowy. 

 System indywidualnej ochrony dzieł sztuki przeznaczony jest do indywidualnej 

ochrony eksponatów umieszczonych w gablotach oraz do zabezpieczenia innych 

eksponatów podczas wystaw czasowych lub stałych. W skład systemu wchodzą 

odbiorniki systemów, czujki bezprzewodowe, przyciski antynapadowe oraz 

wyposażenie systemowe (komputer PC, monitor, konwertery etc.). Przesunięcie 

chronionego eksponatu lub próba siłowego otwarcia gabloty spowoduje wysłanie 

sygnału alarmowego do odbiornika i wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na 

ekranie komputera. Ilość zastosowanych urządzeń należy dostosować indywidualnie 

do potrzeb. Na tym etapie wskazuje się przygotowanie infrastruktury kablowej 

umożliwiającej przyszłościowe uruchomienie i zaimplementowani systemu.  

 

b. System kontroli dostępu SKD 

Systemu kontroli dostępu oparty jest o kontrolery systemowe umożliwiające 

sterowanie drzwiami za pomocą czytników kart zbliżeniowych oraz z poziomu 

dedykowanej stacji roboczej z oprogramowaniem zarządzającym systemem kontroli 

oraz aplikacji integrującej SMS. Należy przewidzieć na etapie wykonawczym fizyczne 

(certyfikowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej) połączenie systemu SKD z 

systemem przeciwpożarowym. Zgodnie ze scenariuszem pożarowym w przypadku 

wygenerowania alarmu II stopnia z systemu SSP system SKD musi automatycznie 

odblokować przejścia zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej, umożliwiając 

przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób przebywających w obiekcie.  
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Rys. Schemat poglądowy infrastruktury SKD  

 

 Podstawowym elementem weryfikującym uprawnienia do przejścia są 

wykorzystane czytniki kart zbliżeniowych dołączanych do kontrolerów systemu 

kontroli dostępu za pomocą interfejsu np. Wiegand. Dodatkowo system kontroli 

dostępu ma możliwość: 

a) obsługi czytników z wbudowaną klawiaturą numeryczną używaną, jeśli 

wymagany jest dostęp za pomocą karty i kodu PIN; 

b) obsługi szlabanów lub/oraz wind; 

c) utrzymuje normalne działania pozostałych kontrolerów w przypadku awarii 

dowolnego kontrolera w systemie;  

d) alarmowania o:  

 Wyważeniu drzwi,  

 Zbyt długim otwarciu drzwi,  

 Utracie komunikacji z dowolnym sterownikiem,  

 Użycie karty z czarnej listy,  

 Użycie karty bez uprawnień,  

 Użycie karty nieznanej,  
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 Użyciu karty o określonym numerze,   

 Podaniu błędnego kodu PIN (w przypadku czytników kart z klawiaturami 

numerycznymi),  

 Alarmie sabotażowym sterownika.  

 

Za pomocą aplikacji możemy realizować następujące funkcje: 

a) Odczytywać stany online systemu – alarmy, usterki, stany informacyjne; 

b) Odczytywać i analizować zdarzenia archiwalne; 

c) Sterować (blokować, odblokować, wyłączać) poszczególne przejścia SKD; 

d) Przydzielać, kasować, zmieniać oraz weryfikować uprawnienia kart; 

e) Prowadzić aktywną obsługę w zakresie konserwacji i modernizacji parametrów 

systemu. 

 

 W przypadku zastosowania przejść kontroli dostępu dwustronnych (np. 

pomieszczenie techniczne poziom piwnicy) należy infrastrukturę SKD wyposażyć 

zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi w ręczne przyciski zwalniania blokady 

mechanicznej typu „ wciśnij szybkę” zainstalowane od wewnętrznej strony przejścia. 

Ich użycie wywołuje stan alarmowy w aplikacji nadzorującej (SMS) oraz powoduje 

otwarcie obwodu zwalniającego blokadę przejścia (drzwi).  

Rys. Przykładowy przycisk ewakuacyjny „zbij –wciśnij szybkę” 

 

 

Strefy /drzwi objęte systemem KD: 

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia oraz funkcjonalnością użytkową obiektu 

należy system zparojektować mając na względzie fizyczne odseparowanie części 

obiektu pod kątem wydzielenia stref: 

a) Strefa biurowa i administracyjna  

b) Strefa techniczna 
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c) Strefa wystawiennicza  

W związku z powyższym wyznacza się strefy dostępowe o profilu: 

a) Pracownik etatowy 

b) Pracownik techniczny  

c) Pracownik ochrony 

Do wskazanych stref przynależeć będą odpowiednio: 

a) Osoby będące pracownikami etatowymi i czasowymi pełniącymi obowiązki 

wynikające z profilu i formy zatrudnienia; 

b) Osoby będące pracownikami firm zewnętrznych oraz własnym personelem 

technicznym pełniącym obowiązki w zakresie obsługi infrastruktury  

i wyposażenia obiektu (np. Służba ochrony). 

 Dostęp do strefy wystawienniczej jest dostępem ogólnym i nie wymaga 

posługiwania się kartami zbliżeniowymi systemu KD (ogólnodostępna przestrzeń, 

która nie jest blokowana systemem kontroli ruchu osobowego). W celu realizacji 

powyższej funkcjonalności ruchu osobowego należy przewidzieć zabezpieczenie 

systemem kontroli dostępu następujące pomieszczenia i przestrzenie: 

a) Poziom  piwnicy - drzwi prowadzące do cześci technicznych i opcjonalnie 

wyposażenia systemu klimatyzacji (systemów bytowych). W tym zakresie 

należy uwaględnić punkt kontroli dostępu dwustronny (wejście /wyjście  

ze strefy); 

b) Poziom   parteru -brak systemów kontroli dostępu; 

c) Poziom piętra - drzwi prowadzące do stref administracyjnych. Przejścia 

jednostronne. Wejście do pomieszczenia z pomocą aktywnej karty SKD. 

Wyjście przy użyciu klamki zewnętrznej. Opcjonalnie przycisk wyjścia, jako 

niezbędny element przy uwzględnieniu funkcjonalności sygnalizacji stanów 

alarmowych np. wejścia siłowego – bez użycia aktywnej karty.  

 

Integralność systemu  

 W celu zachowania kompatybilności stosowanych już przez użytkownika 

rozwiązań należy dobrać urządzenia zapewniające spójność softwareową  

i hardwareową z planowaną w pozostałej części obiektu muzeum infrastrukturą 

bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązanie musi umożliwiać jednorodne 

administrowanie systemem za pomocą jednej platformy programowej (pełne 

zarządzanie systemem SKD tj. dodawanie i usuwanie uprawnień, kart, 
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użytkowników, odczyt pamięci zdarzeń, logów systemowych etc.). 

  

Podstawowe funkcjonalności systemu 

 System SKD zostanie podłączony do aplikacji integrującej typu SMS oraz 

SSWiN. Wszystkie komunikaty alarmowe i techniczne będą zwizualizowane na 

mapie klienta PC w celu szybkiej oceny zdarzenia prowadzonej przez personel 

stanowiska monitoringu. Konfiguracja systemu musi zapewnić użytkownikowi 

systemu z użyciem czytników SKD: 

 Przyznania na żądanie dostępu do poszczególnych stref KD  

z uwzględnieniem uprawnień poszczególnych kodów; 

 Przyznania na żądanie dostępu do poszczególnych stref KD przez operatora 

stacji klienckiej, pełną obsługę systemu pod kątem codziennej funkcjonalności 

polegającej na: 

 Przyznania trwałego dostępu do poszczególnych stref; 

 Przyznania trwałego blokowania wybranego przejścia;  

 Odczytu historii zdarzeń 

 Administrowania systemem (opcjonalnie SMS lub dedykowaną aplikacją) 

 Aktywacji zaprogramowanych indywidualnie integracji np. blokada wybranych 

grupowych stref dostępu etc.   

 

 System musi zapewnić dowolną konfigurację uprawnień kart. Dla prawidłowej 

pracy wymaga się do utworzenia minimum 5 stref dostępowych ( w przypadku 

potrzeby podziału stref na poszczególne pomieszczenia). Wykonawca skonfiguruje  

w SKD profile operatorów oraz administratorów systemu po uzgodnieniu  

z Zamawiającym poziomów ich uprawnień. Integracja systemu kontroli dostępu  

z systemem SMS musi uwzględniać programową interakcję funkcjonalną  

z pozostałymi systemami i ich reakcję na otrzymany z systemu sygnał. Wywołanie 

zdarzenia typu alarm – (siłowe otwarcie drzwi, sabotaż drzwi, sabotaż systemu etc.) 

powoduje rozpoczęcie algorytmu działania w następujących zależnościach: 

 Alarm dźwiękowy w czytnikach SKD; 

 Alarm dźwiękowy na stacji operatorskiej SMS;  

 Alarm wizualny w aplikacji SMS ze wskazaniem na mapie powstania alarmu  

z dokładnością do pomieszczenia i czytnika, który go wygenerował.; 
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 Określenie typu alarmu np. sygnał wejście siłowe z czytnika „strefa 

administracyjna piętro; 

 Wyświetlenie na monitorze systemu STD kamery obserwującej strefę  

w alarmie lub najbliższą; 

 Wyświetlenie na aplikacji SMS scenariusza alarmowego ze wskazaniem 

sposobu postępowania i listy osób do powiadomienia np.: administrator 

budynku, dyrekcja, służby techniczne etc.. 

Wywołanie zdarzenia typu Użycie karty nieznanej lub bez uprawnień powoduje 

rozpoczęcie logiki działania w następujących zależnościach:  

 Opcjonalny alarm dźwiękowy w czytnikach SKD; 

 Alarm dźwiękowy na stanowisku operatorskim SMS;  

 Alarm wizualny w aplikacji SMS ze wskazaniem na mapie powstania alarmu  

z dokładnością do pomieszczenia i czytnika, który go wygenerował.; 

 Określenie typu alarmu tzn.: sygnał wejście siłowe z czytnika „piętro …”; 

 Wyświetlenie na monitorze systemu STD kamery obserwującej strefę  

w alarmie lub najbliższą; 

 Wyświetlenie na aplikacji SMS scenariusza alarmowego ze wskazaniem 

sposobu postępowania i listy osób do powiadomienia np.: administrator 

budynku, dyrekcja, służby techniczne etc.. 

Wywołanie zdarzenia typu technicznego (otwarcie drzwi klamką, otwarcie drzwi 

sterowaniem II stopnia z systemu SSP etc.) powoduje rozpoczęcie algorytmu 

działania w następujących zależnościach: 

 Alarm dźwiękowy w aplikacji SMS;  

 Alarm wizualny w aplikacji SMS ze wskazaniem na mapie powstania 

zdarzenia z dokładnością do pomieszczenia i elementu, który go wygenerował 

(otwarcie drzwi – wewnętrzna klamka); 

 Określenie w systemie SMS typu zdarzenia tzn.: usterka czytnika nr…, brak 

zasilania 230 V etc.; 

 Wyświetlenie na aplikacji SMS scenariusza alarmowego ze wskazaniem 

sposobu postępowania i listy osób do powiadomienia np.: administrator 

budynku, dyrekcja, służby techniczne oraz reakcję na zdarzenie typu „wyślij 

patrol…” etc.. 

Wywołanie zdarzenia z systemu alarmowego (alarm napadowy, alarm włamaniowy, 
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alarm sabotażowy etc.)  powoduje rozpoczęcie interakcji z systemem SKD  

w następujących zależnościach: 

 Alarm dźwiękowy w aplikacji SMS ;  

 Alarm wizualny w aplikacji SMS ze wskazaniem na mapie powstania 

interakcji SKD na otrzymane zdarzenie z dokładnością do pomieszczenia  

i elementu, który go wygenerował (np. kolor czerwony – czytnik w stanie 

zaryglowania przejścia spowodowanego alarmem antywłamaniowym); 

 Określenie w systemie SMS typu zdarzenia np. auto zaryglowanie drzwi – 

alarmowe etc.; 

 Wyświetlenie na aplikacji SMS scenariusza alarmowego ze wskazaniem 

postepowania i parametrów osób do powiadomienia. 

 

Zasilanie  

 System SKD jest zasilany z dwóch źródeł: podstawowego i rezerwowego. 

Zasilanie podstawowe, jako zasilania sieciowe 230V/50Hz oraz dodatkowy pakiet 

zasilania awaryjnego wykorzystujący baterie akumulatorów. Dla systemu SKD 

zostaną przewidziane osobne obwody zasilające 230V/50Hz określone w projekcie 

elektrycznym. Każdy z nich będzie zabezpieczony pod kątem przeciwzwarciowym 

oraz przeciwporażeniowym. W ramach projektu systemu zabezpieczeń wskazuje się 

podłączenie systemu do dedykowanego obwodu odpowiednim przewodem 

zasilającym tor zasilania podstawowego. Bilans prądowy musi uwzględniać 

odpowiednie normy oraz czas niezbędny do mechanicznego zablokowania przejść 

na wypadek awarii dostawy prądu.    

 

c. System telewizji dozorowej CCTV 

Swoim zasięgiem obejmuje wewnętrzną oraz zewnętrzną część budynku. 

Część wewnętrzna pokryta polem obserwacji w zakresie wejścia do budynku 

muzeum, korytarzy części biurowych i wystawowych, ciągów komunikacyjnych, 

przestrzeni otwartych, wyjść ewakuacyjnych oraz przestrzeni strefy wystawienniczej. 

W zakresie zewnętrznym pole obserwacji kamer ogranicza się do obserwacji 

zewnętrznej części elewacji na poziomie parteru z wejściami do budynku oraz 

dodatkowo pokrywa pobliskie otoczenie tj. części ogrodu oraz otoczenia będącego w 

strefie przy budynkowej. W systemie monitoringu wizyjnego należy 
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zaimplementować funkcję detekcji ruchu umożliwiającą dozorowanie zewnętrznej 

części budynku bezpośrednio przy elewacji. Każdorazowy ruch wykryty  

w określonym obszarze koreluje zdefiniowane z systemem integrującym zdarzenia  

w celu wczesnego wykrycia  zewnętrznego zagrożenia obiektu. Proponowany 

system musi uwzględniać topologię systemu TCP/IP opartą o technologię HD  

z zapisem cyfrowym na dyskach typu HDD. Zgodnie z wytycznymi oraz realnymi 

potrzebami użytkownika czas przechowywania nagrań i zdarzeń określa się na 

minimalnie 30 dni. Konfiguracja podstawowa systemu musi umożliwiać operatorowi 

monitoringu następujące funkcjonalności: 

 Przełączanie między punktami kamerowymi; 

 Pojedyncze urządzenie służące do zapisu obrazów ze wszystkich 

podłączonych do niego kamer, umożliwiać powinno zainstalowanie wewnątrz 

urządzenia dysków twardych o pojemności zgodnie z indywidualnym 

wyliczeniem, umieszczonych w kieszeniach „hot swap”, z możliwością 

konfiguracji przestrzeni dyskowej przynajmniej w formie RAID 5 lub RAID 6 

oraz dodatkowo podłączenie zewnętrznych macierzy dyskowych; 

 Każde urządzenie powinno umożliwiać zapis i zarządzenie przynajmniej 128 

kamerami; 

 Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku H.264) powinien umożliwiać 

niezależne definiowanie parametrów pracy dla każdego kanału (wejścia) 

wideo, z uwzględnieniem ustawienia długości struktury lub częstości 

występowania klatek bazowych;  

 Przełączanie zdefiniowanych multiwidoków; 

 Tworzenie i kasowanie multiwiodoków dla własnego profilu; 

 Podgląd w czasie rzeczywistym; 

 Podgląd materiału archiwalnego w całym zakresie; 

 Definiowania filtrów przeszukiwania archiwów tj.,: czas, detekcja, wybrany 

punkt(y) kamerowe, wyszukiwanie po wskazanym obszarze nagranego 

materiału etc.; 

 Dla wybranych użytkowników istnieć musi możliwość zdefiniowania 

niezależnych ograniczeń, co do podglądu na żywo i/lub odtwarzania 

pojedynczych kamer/grup kamer. Jednocześnie musi istnieć możliwość 

zdefiniowania maksymalnego wieku nagrań, jaki przysługuje użytkownikowi 



 
  
 

23 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZ WSPÓLNY CEL 

dla podglądu zarejestrowanego materiału (np. „użytkownik 1” może otworzyć 

wyłącznie materiał nie starszy niż 1 godzina); 

 Zabezpieczenie nagranego materiału; 

 Sterowanie kamerami PTZ.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bilansu przestrzeni dyskowej na 

potrzeby zapisu obrazów z kamer STD i dopasowania pojemności dysków do 

przyjętego czasu archiwizacji (30 dni) i zastosowanych w trakcie realizacji urządzeń. 

Jakość obserwowanego i archiwizowanego materiału wizyjnego musi zapewniać 

wymaganą obserwację dla sklasyfikowanych scen tj.: 

a) Elewację zewnętrzną; 

b) Wejścia główne i pomocnicze do obiektu; 

c) Korytarze komunikacyjne; 

d) Przestrzeń wystawiennicza stałą i czasową; 

 W ramach wskazanych scen dozorowania określa się odpowiednio cele  

i parametry dozorowania w zakresie zalecanych minimalnych rozmiarów (osób) 

wyświetlanych na ekranach monitorów (wartości procentowe) dla zastosowanych  

w projekcie kamer megapikselowych (kamery o minimalnej rozdzielczości HD -

1080p); 

  

Cel obserwacji Minimalny rozmiar Typ sceny 

Detekcja 10% a) 

Rozpoznanie 20% c),d) 

Identyfikacja 40% b), c) 

Inspekcja 150% a, b) kamery PTZ 

Rys. Przykładowa tabela konfiguracji celu i parametrów obrazu. 

 

Charakterystyka  

 W ramach projektu wykonawczego należy zastosować kamery wyposażone  

w tryb dzień/noc z mechanicznym filtrem dla nocnych scen. Filtr przełączany zdalnie 

lub automatycznie dzięki sensorowi poziomu światła lub sterowany sygnałem 

wejściowym. Kamera zasilana przez Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 

wyposażona w inteligentną analizę obrazu Intelligent Video Analysis (IVA ) oraz 

analizę piksel po pikselu do automatycznej kompensacji światła wstecznego dla 

jasnych obszarów w wysoko kontrastowej scenie bez konieczności definiowania 
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okna lub obszaru. Punkt kamerowy zapewnia inteligentną auto ekspozycję intelligent 

Auto Exposure (iAE) do zapewnienia czytelności wysoko kontrastowych scen 

(ciemne obiekty na jasnym tle i odwrotnie) i umożliwia pracę w słabo oświetlonych 

przestrzeniach. Kamera używa technologii intelligent Dynamic Noise Reduction 

(iDNR) do aktywnej analizy zawartości sceny i konsekwentnej redukcji wpływu 

szumów.  Kamera pozwalać powinna na pełną kontrolę i konfigurację przez sieć i być 

zdolną do przechwycenia i przechowywania obrazów używając następujących 

standardów kompresji: H.264 MP (Profil główny) M-JPEG. Kamera powinna oferować 

dwukierunkową komunikację audio full duplex. Kamera musi posiadać możliwość 

konfiguracji w celu analizowania, co najmniej 8 różnych algorytmów równolegle 

spośród dostępnych analityk poniżej:  

 Przekroczenia linii; 

 Kierunkowość ruchu; 

 Pozostawienia obiektu; 

 Usunięcia obiektu; 

 Podejrzane zachowanie; 

 Wykrycie twarzy; 

 Sabotaż; 

 Detekcja obiektu poruszającego się w przeciwnym kierunku. 

Algorytm powinien mieć zaawansowane funkcje do kalibracji i monitorowania obiektu 

takie jak np. format obrazu, kierunek, kolor, obszar obiektu, prędkość. Dokładne 

lokalizacje kamer oraz sposób ich montażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

Kamery zewnętrzne 

 

 Kamery zewnętrzne należy umieścić w osłonach hermetycznych  

o minimalnych parametrach środowiskowych dla klasy IV według PN-EN 50132, IP 

65 oraz IK 10 z podgrzewaniem niezbędnym dla pracy w ujemnych temperaturach. 

Specyfika kamer i ich parametry zapobiegają prześwietleniu kamer w przypadku 

próby oślepienia. Funkcja WDR zapewnia dynamiczną zmianę poziomu oświetlenia 

sceny obrazu w zależności od punktowego „prześwietlenia” lub nie doświetlenia. 

Kamery stacjonarne wyposażone są w obiektywy z automatyczną przesłoną  

i regulowaną ogniskową, co umożliwia ustawienie kąta widzenia kamery po jej 
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instalacji. Dodatkowo należy uwzględnić zastosowanie trybu auto regulacji focus 

punktów kamerowych w miejscach trudnodostępnych.  W celu zagwarantowania 

prawidłowej pracy kamer, Wykonawca zamontuje dodatkowe oświetlacze 

podczerwieni w przypadku gdyby sztuczne oświetlenie nocne nie zapewniało 

minimalnych parametrów niezbędnych do prawidłowego działania wybranego 

sprzętu. 

Kamery wewnętrzne 

 Kamery znajdujące się w obiekcie zaprojektować w wersji z oświetlaczami IR 

zapewniając dodatkowa skuteczność kamery w przypadku braku oświetlenia 

bytowego. Należy wykorzystać kamery kuliste w wersjach wandalo-odpornych, co 

uniemożliwi celowe lub przypadkowe przekręcenie kamery w celu zmiany jej pola 

widzenia. Dopuszcza się zastosowanie kamer o małych wymiarach bez oświetlaczy 

IR oraz ich maskowanie. W takim przypadku każdorazowo należy zapewnić 

dodatkowe stałe oświetlenie sceny poprzez doświetlenie źródłem światła białego 

(doświetlanie z systemu bytowego- żyrandol, lampa etc.). 

 

Stanowiska podglądu telewizji dozorowej (pomieszczenie monitoringu) 

 Na etapie projektu wykonawczego wskazuje się zastosowanie rozwiązania 

umożliwiającego późniejsze podłączenie systemu do głównego (obiektowego) 

systemu monitoringu. Należy zaznaczyć konieczność implementacji systemu 

wizyjnego z aplikacją SMS oraz pozostałymi systemami ochrony technicznej. Pełna 

integralność systemu CCTV z aplikacją SMS musi umożliwiać dowolną integrację na 

poziomie softwarowym np. przypisanie wyświetlania obrazów z kamer lub 

uruchamiania presetów (kamery PTZ) dla danych przesyłanych do integratora  

z pozostałych systemów. Użytkownik powinien mieć możliwość ustawiania takich 

parametrów, jak pozycja, rozmiar, kolor tła oraz czcionki, przy pomocy, których 

informacje te są wyświetlane – funkcjonalność ta umożliwi kilku użytkownikom 

ustawienie własnych preferencji wyświetlanych obrazów, co podnosi poziom 

identyfikacji zdarzeń alarmowych. Podgląd alarmowy (wywołanie sceny po 

wystąpieniu alarmu) powinien umożliwiać wyświetlenia pojedynczych obrazów przed- 

i po-alarmowych oraz całych sekwencji obrazów w pętli, dla jednej lub wielu kamer. 

Zarządzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwalać na efektywną adaptację 

reakcji systemu na stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami 

użytkownika.  
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Przestrzeń zapisu 

W obiekcie wyróżniamy następujące kategorie pomieszczeń i przestrzeni, różniących 

się stopniem ryzyka zaistnienia niepożądanych zjawisk. Dla tych kategorii na bazie 

normy PN-EN 50132-7 oraz wewnętrznych wymogów dla muzeum przekazanych 

przez Zamawiającego w ramach wymagań użytkowych dobrano następujące 

parametry: 

 Wejścia do budynku – rozpoznanie osób za pomocą kamer umieszczonych 

przy wejściu. Identyfikacja odbywa się w strefie wejściowej - zapis z ciągłą 

prędkością minimum 5 kl./s przez czas otwarcia obiektu dla odwiedzających 

(przyjęto 12 godzin. Pozostały czas zapisu 3 kl./s); 

 Kamery do identyfikacji ustawić tak, żeby rozpoznawany obiekt zajmował, co 

najmniej 60% wysokości ekranu (dla rozdzielczości 720p) i 40% dla 

rozdzielczości Full HD; 

 Otoczenie budynku: 6 kl./s przez cały czas lub detekcja ruchu; 

 Wjazdy na teren otaczający obiektu: zapis 12,5 kl./s przez całą dobę w trybie 

detekcji ruchu. 

Prędkość rejestracji, rozdzielczość i jakość powinna być ustalana przez 

użytkownika niezależnie od parametrów strumieni do podglądu "na żywo". 

Konfiguracja powinna umożliwiać zmianę parametrów rejestracji „w locie” (bez 

konieczności zmiany parametrów kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej – 

wcześniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla każdej kamery 

niezależnie, w różnych trybach pracy: nagrywanie ciągłe, nagrywanie zgodnie 

z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-alarmowe i alarmowe 

konfigurowane indywidualnie dla różnych typów zdarzeń alarmowych. 

W celu niekontrolowanej utraty obrazu oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami nie 

należy stosować opcji wydłużenia czasu archiwizacji materiału video w postaci 

zmiany ilości klatek już zarejestrowanego materiału – rozrzedzanie zapisu.  

 

Zasilanie kamer 

 Punkty kamerowe zasiać bezpośrednio napięciem 48 VAC z przełącznika 

sieciowego typu PoE, z dodatkowymi obwodami w przypadku zastosowania grzałek. 

Scentralizowane zasilanie podłączono do istniejących bezpieczników dedykowanych 

dla systemu w szafie energetycznej zgodnie z wymogami. Trasowanie wykonać 
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uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami.  

 

Funkcjonalność 

 System telewizji dozorowej zostanie podłączony do aplikacji integrującej typu 

SMS. Wygenerowane z systemu informacje alarmowe i techniczne będą 

zwizualizowane na mapie klienta PC w celu szybkiej oceny zdarzenie prowadzonej 

przez personel stanowiska monitoringu. Konfiguracja systemu musi zapewnić 

użytkownikowi zwizualizowanie i interakcję systemu SMS dla wykrycia ruchu  

w przestrzeni zewnętrznej elewacji: 

 W postaci wyświetlenia obrazu z kamery wywołującej wskazane zdarzenie; 

 Powstania sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizacja dźwiękowa na komputerze 

klienta SMS); 

 Ustawienia w zdefiniowany preset najbliższej kamery PTZ (obserwacja 

inspekcyjna auto/ manual). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bilansu energetycznego STD  

i dopasowania pojemności akumulatorów do przyjętego czasu podtrzymania  

i zastosowanych w trakcie realizacji urządzeń. 

 

d. Integrator systemów (SMS) 

Założenia ogólne: 

 Dla potrzeb ujednolicenia interfejsu obsługi, prezentacji zbiorczych informacji  

i szybkiej migracji zdarzeń pomiędzy systemami bezpieczeństwa projektuje się podłączenie 

systemów ochrony technicznej do platformy SMS opartej o otwarte rozwiązanie softwarowe 

typu Security Management System.  Jest to platforma pozwalająca na wszechstronne, 

wydajne, łatwe w użyciu zarządzanie bezpieczeństwem, które można łatwo zintegrować  

z infrastrukturą IT. Projektowana platforma zapewnia integrację aplikacji bezpieczeństwa  

i ujednolicenia systemów bezpieczeństwa, w tym systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

kontroli dostępu, telewizji dozorowej. Wszystko w ramach jednej platformy zarządzania 

bezpieczeństwem bez konieczności połączeń sprzętowych. Wykonawca systemu SSWiN 

musi udostępnić przez interfejs TCP/IP wszystkie sygnały potrzebne do prawidłowej 

integracji lub innym alternatywnym medium. Opracowanie dopuszcza wykorzystanie 

dowolnego rozwiązania wykorzystującego wskazane poniżej funkcjonalności zapewniając 
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jednocześnie przesyłanie wszystkich sygnałów i korelacji pod kątem zapewnienia pełnej 

zgodności ze wskazanymi normami dla poszczególnych systemów.  

Zakres integracji sprzętowej 

Integracja z wykorzystaniem interfejsu TCP/IP – pełen dostęp do sygnałów generowanych 

przez systemy. Zalecenia dla integracji z systemami bezpieczeństwa”. 

 Sygnał alarmowy (napad, włamanie, sabotaż) - Przywołanie obrazu z najbliższych 

kamer w strefie alarmowej;  

 Opcjonalnie uzbrojenie strefy alarmowej powoduje blokadę czytników dostępowych 

systemu kontroli dostępu realizujących funkcje przejścia do tej strefy; 

 Alarm ze strefy w zależności od miejsca jego powstania, powoduje wyświetlenie 

komunikatu dla obsługi o koniecznych do przeprowadzenia czynnościach zgodnie  

z ustalona procedurą. Komunikat alarmu musi zostać potwierdzony przez operatora. 

 

Zalecenia dla wykonania wizualizacji 

 Wizualizowanie stanów alarmowych wszystkich detektorów w tym alarm, sabotaż; 

 Wizualizowanie stanów alarmowych ze stref; 

 Wizualizowane stanów uzbrojenia i rozbrojenia stref; 

 Wizualizowane sygnałów technicznych: awarii zasilaczy, detektorów oraz 

charakterystycznych punktów infrastruktury np.: brak zasilania switchy, urządzeń 

gablot etc.; 

 Stan komunikacji z centralą alarmową, kontroli dostępu oraz systemem monitoringu. 

 

e. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej 

System SSP ma za zadanie wykrycie pożaru i uruchomienie sterowań. Ze względu 

na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej 

ochrony, przewiduje się zastosowanie, jako podstawowych czujek punktowych 

optyczno-termicznych oraz opcjonalnie liniowych czujek dymu, charakteryzujących 

się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może 

widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywać pożary testowe 

od TF1 do TF5 i TF8. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone  

w dwustronne izolatory zwarć. Dla sygnalizacji pożarowej zostaną zastosowane 

sygnalizatory optyczno-akustyczne posiadające poziom natężenia dźwięku, co 

najmniej 65dB lub przekraczający szum tła o ponad 5dB. Sygnalizatory będą 
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umieszczone na drogach ewakuacyjnych, z których występuje przekroczenie 

dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego oraz w salach wystawowych. 

Zastosowane sygnalizatory będą miały możliwość podawania komunikatów 

głosowych.  

 System sygnalizacji pożaru będzie podłączony do monitoringu Straży 

Pożarnej; 

 System SSP będzie posiadał możliwość sieciowania z systemem SSP  

w pozostałej części obiektu; 

 System SSP ma umożliwiać integrację z systemem SMS. Wykonawca 

wykonana integracje SSP z SMS w zakresie wizualizacji elementów SSP i ich 

stanów oraz scenariuszy realizowanych przez SMS w przypadku wystąpienia 

sygnałów w SSP; 

 Szczegółowy zakres integracji zostanie przez Wykonawcę uzgodniony  

z Zamawiającym. 

Funkcje realizowane przez system SSP 

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane 

przez SSP: 

 Sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali; 

 Uruchomienie sygnalizatorów akustyczno-optycznych z funkcją głosową; 

 Zwolnienie blokad elektromechanicznych w systemie SKD; 

 Zwolnienie blokad elektromechanicznych drzwiowych w SKD; 

 Transmisja sygnałów alarmu II stopnia do PSP. 

 

Organizacja alarmowania 

 W obiekcie przyjmuje się organizację ogólną dwustopniową alarmowania. Dla 

pomieszczeń, w których mogą występować czynniki powodujące fałszywe alarmy 

(np. duże zapylenie lub zakłócenia elektromagnetyczne) przewidziano możliwość 

połączenia czujek w jedną strefę dozorową i ustawienie odpowiedniego wariantu 

alarmowania np. koincydencji lub wstępnego kasowania, eliminującego ewentualne 

mylne zadziałania czujek. 

Zakłada się całodobową obsługę obiektu. 

 

Czasy opóźnień T1, T2, należy ustawić tak, aby były możliwie najkrótsze. Proponuje 
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się ustawienie czasów:  

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali,  

T2 = 3,5 min czas na sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego. 

 

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system 

sygnalizacji pożaru, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni 

lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem  

i następnie zabezpieczyć je bezwzględnie odpowiednimi detektorami.  

 

ALARM I STOPNIA: 

 Przeszkolony personel (obsługa) powinna zidentyfikować (odczytać) miejsce 

wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali, zawiesić 

ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub 

fałszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu, jako fałszywy, 

alarm w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu 

należy bezzwłocznie zainicjować alarm II przez wciśnięcie przycisku ROP. 

 

ALARM II STOPNIA: 

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku: 

 Przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej; 

 Wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP; 

 Zadziałania dwóch lub więcej detektorów; 

 Przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących. 

 

Zasilanie systemu 

 Centrala jest zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego z rozdzielnicy 

budynku kablem typu N2XH 3x2,5 mm2. Dodatkowo, na wypadek awarii zasilania 

głównego, system jest wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów 

zainstalowanych w centrali SSP. Pojemność baterii akumulatorów zasilania 

rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy, przez co 

najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia 

alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min., Jeżeli uszkodzenie będzie 

natychmiast zgłaszane służbie serwisowej przez nadzór nad instalacją, a w zawartej 

umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 24 h, 
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minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być 

zmniejszona do wartości odpowiadającej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 

30 h. Czas ten można dalej skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są 

do dyspozycji części zamienne, służby serwisowe i awaryjny zespół prądotwórczy lub 

zapasowa bateria rezerwowa. 

 

Instalacje okablowania 

 Należy stosować przewody bez halogenowe. Linie dozorowe należy wykonać 

telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru 

czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm2 (linie dozorowe czujek i ROP, linii 

dozorowych z elementami kontrolno-sterującymi). Linie sygnalizatorów akustyczno-

optycznych należy wykonać przewodem HDGS 4x1,5 mm2, montaż sygnalizatorów 

przy użyciu certyfikowanych puszek rozgałęźnych typu PIP. Linie sterowania 

systemem elektro blokad w instalacjach kontroli dostępu należy wykonać np. 

ognioodpornym, bez halogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego 

typu HDGs PH90 3x1,5mm2  / 3x2,5 mm2 lub o innej średnicy z zachowaniem 

odpowiednich parametrów. Linie sterowania urządzeń wymagających napięcia  

w czasie pożaru, należy wykonać np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do 

instalacji przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm2  

o klasie odporności ogniowej PH90. Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty. 

 

Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montażu 

urządzeń należy przestrzegać następujących zasad: 

 Czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach 

oznaczonych w dokumentacji; 

 Odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od ścian, 

przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych; 

 Czujki powinny być instalowane w taki sposób, aby widoczna była dioda LED 

sygnalizująca zadziałanie, w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, 

belki lub przebiegają pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości nie 

mniejszej niż 25 cm od stropu; 

 Odległość instalowania czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza 
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niż 0,5 m, odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od 

otworów wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji, sufity 

perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia 

powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki; 

 Dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej 

możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne; 

 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej 

czujki w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak 

wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do 

najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż 

maksymalne zasięgi czujek, czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek 

ciepła(lub wielosensorowych); 

 Dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii 

dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji 

powykonawczej; 

 Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości 

od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze 

widoczne i dostępne; 

 Przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli 

innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle; 

 Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod 

kątem 90 stopni; 

 Łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na 

zaciskach modułów; 

 Należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych; 

  Przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych; 

 Ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych 

punktach montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). 

 

 Przed instalacją czujek pożarowych należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu 

oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć 

wartości właściwych dla systemu, przewody instalacji sygnalizacji pożaru należy 

prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach 
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kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed montażem zweryfikować 

i potwierdzić u Inwestora i konserwatora zabytków szczegółowe rozplanowanie 

tras kablowych innych instalacji, wszystkie przejścia kablowe między strefami 

pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami  

o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH. 

 

Uwagi końcowe 

 Wykonawca systemu jest zobowiązany przygotować i przedstawić do 

akceptacji projektanta niniejszego projektu rysunki i schematy warsztatowe 

wybranego do zamontowania systemu SSP i urządzeń towarzyszących bazujące na 

wytycznych niniejszego opracowania. Rysunki warsztatowe powinny zawierać 

szczegółowe rozwiązania połączeń, numeracji wejść/wyjść, parametryzacji, doboru 

pojemności akumulatorów, precyzyjną listę ewentualnych odstępstw np. 

wynikających z nowych ustaleń z zamawiającym, przedstawicielami PSP lub 

rzeczoznawcami ppoż. Rzuty z urządzeniami ppoż. powinny być zweryfikowane  

z wytycznymi architektonicznymi w zakresie montażu urządzeń typu czujka dymu czy 

ROP. Programowanie CSP należy wykonać zgodnie ze Scenariuszem Pożarowym 

oraz przy konsultacji z Rzeczoznawcą Pożarowym. Załączenie ROP w dowolnej 

strefie pożarowej nie powoduję załączenia sterowania, jest sygnałem do 

sprawdzenia przez służbę ochrony obiektu. 

 

f. Depozytariusz kluczy 

System depozytora kluczowego należy skorelować z istniejącym systemem SKD 

oraz opcjonalnie z obiektowym integratorem systemów bezpieczeństwa SMS. Układy 

antysabotażowe odbudowy podłączone do systemu SSWiN w postaci linii 24 

godzinnych głośnych z sygnalizacją w SMS.   
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Rys. Przykładowy depozytariusz kluczowy  

 

 Pobranie i zdanie kluczy odbywa się po udanej identyfikacji za pomocą karty 

zbliżeniowej i potwierdzeniu kodem PIN. Drzwiczki depozytora otwierają się  

i właściwy klucz może zostać pobrany lub zdany, gdy użytkownik posiada dostęp 

tylko do wcześniej ustalonych kluczy. Zdać klucze należy w ściśle określone gniazdo 

depozytora. Nie ma możliwości pomylenia się przy deponowaniu klucza, gdyż został 

on przypisany do konkretnego gniazda, choć nie musi to być warunek. Przy 

każdorazowym pobraniu lub zdaniu klucza generowany jest automatyczny raport,  

w którym zawarte są takie informacje, jak: który klucz użytkownik pobrał lub zdał, jaki 

klucz i o której godzinie. Informacje dostępne są zarówno na serwerze klienta jak  

i w samym depozytorze. Depozytor posiada nowoczesny panel dotykowy z ekranem 

o LCD, który służy do pełnego zarządzania depozytorem. Przechowywane klucze są 

zamknięte w depozytorze. Depozytor podłączony jest do lokalnej sieci. Urządzenie 

pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy z depozytorów wyposażony jest 

w zasilanie awaryjne, które umożliwia pracę bez zasilania sieciowego, co najmniej 

24godziny. Lokalizacja urządzenia ustalona na bazie uzgodnień roboczych. 
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Zalety systemu: 

 Automatyzacja zarządzania kluczami; 

 Redukcja kosztów; 

 Jasne określenie odpowiedzialności; 

 Tylko osoby upoważnione mają dostęp do kluczy, do których zostały wcześniej 

nadane im uprawnienia; 

 Wielopoziomowa procedura identyfikacji (karty + PIN), aby zapewnić 

dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym dostępem; 

 Wysoki stopień konfiguracji (można dostosować panel dostępu do rodzaju 

użytkownika, do których funkcji ma mieć dostęp, a do których nie); 

 System automatycznie rejestruje i śledzi, kto pobrał klucz, można podać dane 

kontaktowe osoby i do której użytkownik należy do grupy (np. 

menedżerowie,  pracownicy obsługi technicznej, itp.); 

 Pełna historia zdarzeń (data, użytkownik); 

 Możliwość dodawania użytkowników oraz uprawnień zdalnie; 

 Integracja z innymi systemami; 

 Tworzenie kopii zapasowych baz danych; 

 Praca w trybie on-line i off-line; 

 Identyfikacja osób (karta zbliżeniowa RFID, PIN, identyfikacja biometryczna); 

 Monitorowanie zdarzeń, procesów monitorowania systemu; 

 Statystyka i przygotowanie raportów. 
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4. OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 

 

Prowadzenie instalacji 

 Wszystkie trasy kablowe znajdujące się poza głównym dedykowanym do 

instalacji zabezpieczeń szachtem kablowym (koryta podłogowe, ciągi komunikacyjne 

między stropowe etc.) należy układać w osłonach PCV podtynkowo. Zastosowane 

materiały muszą uwzględnić możliwość położenia nowego i miarę możliwości 

dołożenia dodatkowego okablowania w trasach kablowych przewidzianych do 

późniejszych modyfikacji. Wymaga się zastosowanie rurek typu RHDPE z powłoką 

poślizgową lub innego nie gorszego, alternatywnego rozwiązania bazując na 

dostępnych technicznych możliwościach ułożenia okablowania np. wdmuchiwanie 

przewodów oraz stosowania minimalnych promieni skrętów.   Wszystkie trasy muszą 

być wykonane w sposób estetyczny i umożliwiający wykonanie prac naprawczych. 

Nie dopuszcza się trasowania bruzd w narożnikach pomieszczeń oraz  

w bezpośrednio w miejscach ozdobnych (wskazanych, jako elementy wystroju 

„muzealnego”). Wszystkie przewierty, miejsca montażu wyposażenia systemów 

bezpieczeństwa oraz wskazane trasy kablowe na etapie wykonawczym muszą 

uzyskać akceptację konserwatora. W ramach ogólnych wytycznych rekomenduje się 

prowadzenie tras oraz montażu elementów o charakterze niezakłócającym wystroju 

obiektu. W tym zakresie dopuszcza się indywidualne „maskowanie” urządzeń za 

pomocą malowania poszczególnych detektorów, czujników czy też obudów kamer. 

 

Zabezpieczenie antysabotażowe 

 Wszystkie urządzenia, puszki połączeniowe, przewody systemu alarmowego 

należy zabezpieczyć antysabotażowo tzn., że każda próba rozkręcenia obudowy 

dowolnego urządzenia lub przecięcia przewodu powinna natychmiast wywołać alarm 

sabotażowy bez względu na to, czy system jest włączony w dozór czy nie. Zaleca się 

wykonywanie minimalnej i niezbędnej ilości puszek łączeniowych bazując na 

łączeniach wykonywanych wewnątrz samych urządzeń np. łączenie magistrali 

sygnałowych wewnątrz czujników adresowalnych. 

 

Czynności i prace odbiorowe 

 Odbiór instalacji należy przeprowadzić po 3 tygodniach pracy próbnej systemu 

alarmowego. Przy odbiorze systemu należy przeprowadzić badania mechaniczne  
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i elektryczne. Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą zawierającą: 

a) Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstałymi  

w czasie montażu oraz uzgodnieniami roboczymi dotyczącymi zmian; 

b) Kopie konfiguracji systemów na nośniku elektronicznym np. CD,DVD 

uniemożliwiającym przypadkowe skasowanie danych i utratę kopii 

zapasowych wszystkich ustawień systemów; 

c) Protokoły z pomontażowych prób i testów; 

d) Protokoły pomiarowe; 

e) Protokoły odbiorów częściowych; 

f) Certyfikaty zainstalowanych urządzeń; 

g) Niezbędne poświadczenia zgodności na wszystkie urządzenia i podsystemy 

oraz produkt jako jednolita struktura security;  

h) Protokoły ze szkolenia obsługi. 

 

Szkolenie 

 Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, 

ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa  

i kontroli, przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia 

bezawaryjnej pracy i codziennej obsługi instalacji. Eksploatacja i konserwacja 

systemu. System należy okresowo poddawać konserwacji, zgodnie  

z harmonogramem dostarczonym przez dostawcę. Wyniki testów okresowych należy 

rejestrować.  Konserwacja i testowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel. 

 

Uwagi końcowe 

 Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót wykona wszystkie prace 

wykonawcze i projektowe nieopisane w tym dokumencie, a które są niezbędne do 

prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową 

uzna za stosowne po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem i Zamawiającym. 

Wszystkie prace wykonywane w zakresie nowo dostarczonych elementów musza 

być wykonywane prze gwaranta lub osoby przez niego wyznaczonej. Zgodnie  

z ogólnie przyjętymi zasadami i powszechnie stosowaną praktyką: 

 Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami  
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i zasadami wiedzy technicznej; 

 Instalacja powinna pozostawać pod stałym nadzorem firmy prowadzącej 

konserwację; 

 Firma wykonująca instalację i/lub prowadząca serwis pogwarancyjny dokona 

przeszkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi instalacji oraz 

opracuje instrukcje postępowania w przypadkach wystąpienia alarmów. 

Instrukcje te powinny być wywieszone w punkcie nadzoru; 

 Wykonawca jest zobowiązany do kompletnego wykonania instalacji  

i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności poprzez zastosowanie koniecznych 

materiałów i urządzeń; 

 Końcowe odcinki tras kablowych i podejścia do odbiorników prowadzić 

podtynkowo w ścianach z użyciem gładkościennych rur elektroinstalacyjnych 

RHDPE; 

 W pomieszczeniach ze zdobieniami kable i przewody prowadzić w przestrzeni 

tła i w sposób jak najmniej ingerujący w dekoracyjne wykończenie 

pomieszczeń. Wszelkie uszkodzenia należy odtworzyć; 

 Wykonawca zobowiązany jest do takiego zaprogramowania systemu, aby 

wykorzystać wszystkie możliwości, które daje proponowana platforma 

sprzętowa i programowa. Wszystkie prace należy prowadzić w ścisłej 

współpracy i wg wytycznych Inwestora; 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie, służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz 

wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 

rozwiązań; 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać 

znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 

niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy; 

 Niezależnie od dokładności i precyzji Wszystkie instalacje kablowe 

przechodzące przez przegrody p.poż. muszą zostać zabezpieczone 

uszczelnieniem p.poż. Prace te należy wykonywać, gdy sama instalacja jest 

już ukończona. Uszczelnienie należy wykonać zgodnie z polskimi normami, 

stosownymi przepisami i aprobatami; 
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 Po oddaniu systemu do eksploatacji należy wykonywać nie rzadziej jak raz na 

3 miesiące konserwację; 

 Wszystkie prace związane z konserwacją, modernizacją lub naprawą 

systemów należy zapisać w książkach eksploatacji każdego z systemów.  

 W trakcie wykonywania prac, na każdorazowe odstępstwa od projektu 

wykonawczego oraz w przypadku istotnych zmian materiałowo- koncepcyjnych przed 

przystąpieniem do prac należy uzyskać akceptację użytkownika przestrzeni, 

projektanta oraz konserwatora zabytków. 
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