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Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru
Schemat blokowy systemu sygnalizacji pożaru.
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4. Opis techniczny
4.1 Kopie pism i uzgodnień
• Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień
budowlanych,
• Zaświadczenie z dnia 18.12.2018r o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
• Zaświadczenie z dnia 07.01.2020 o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
• Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnień
budowlanych,
• Zaświadczenie z dnia 17.06.2019r o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
Podstawa opracowania
• zlecenie Inwestora
• założenia przekazane przez Inwestora
• obowiązujące normy i przepisy:
o PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
o PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze
zmianą A1:2007
o PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe –
Sygnalizatory akustyczne
o PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe
o PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe;
działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub
jonizacji; ze zmianą A2:2009
o PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki
punktowe; ze zmianą A1:2006
o PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze
zmianą A1:2006
o PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe
działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
o PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze
zmianą AC:2007
o Wytyczne Inwestora
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
o Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych
o Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010
o Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej
o Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń
Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:
• budowa instalacji SAP
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4.2 Wstęp
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji systemu sygnalizacji
pożaru (SAP) w przebudowywanych pomieszczeniach szpitalnych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów
p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Katowicach.
Projektowane urządzenia systemu SSP należy wpiąć do istniejącej na obiekcie centrali
POLON 4000. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać aktualizację kości pamięci PSC oraz
MSL centrali do najwyższej wersji.
4.3 Zakres opracowania
Przewiduje się całkowitą ochronę przedmiotowych pomieszczeń aptecznych systemem
detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP). Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia –
z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki
pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie czujek dymu jako
podstawowych. Charakteryzują się one 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 TF6 oraz TF8. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone
w dwustronne izolatory zwarć.
4.3.1 Funkcje realizowane przez system SSP
Dla pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem przewiduje się następujące sterowania i
monitorowanie wykonywane przez SSP:
• sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,
• uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,
• wyjścia sterujące do kontroli dostępu,
• transmisja sygnałów do PSP.
4.3.2 Organizacja alarmowa
W pomieszczeniach 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, T3 należy uzgodnić z Inwestorem i ustawić tak, aby były możliwie
najkrótsze. Proponuje się ustawienie czasów:
T1 =
T2 =
T3 =

30
s
na
pierwsze
potwierdzenie
alarmu
przez
obsługę
centrali,
3
min
czas
na
sprawdzenie
przez
obsługę
zdarzenia
pożarowego,
3 min 30 s czas opóźnień uruchomienia pożarowych urządzeń alarmowych .
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UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pożarowej, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem i następnie zabezpieczyć
je bezwzględnie odpowiednimi detektorami.
4.3.2 Założenia do scenariusza pożarowego
Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku
zadziałania jednej z czujek pożarowych.
ALARM I STOPNIA:
o 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:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,
o wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,
o zadziałania dwóch lub więcej detektorów,
o przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących.
Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie
4.4 Lokalizacja centrali
Istniejąca centrala znajduje się w segmencie „B” Szpitala na I Piętrze przy wejściu ze śluzy do
bloku Operacyjnego.
Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach:
o
o
o
o
o
o

optycznych czujkach dymu ,
wielosensorowych czujkach dymu,
adresowalnych, ręcznych ostrzegaczach pożarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
adresowalnych modułach wejść / wyjść,
wskaźnikach zadziałania.

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń,
które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.
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4.5 Instalacje
Linie dozorowe należy wykonać telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowań w systemach
przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0 lub telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do
instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odporności
ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterującymi o czasie opóźnienia
powyżej 1 min).
4.5 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:
o czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji,
o odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od ścian, przewodów
energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,
o czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca
zadziałanie,
o 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 niż 0,5 m,
o odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,
o sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki,
o czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz
zapylenie,
o dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej
odległości od czujki w miejscach, gdzie będą dobrze widoczne,
o 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,
o dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,
o 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,
o 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,
o 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,
o ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach
montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych
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należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej,
które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu,
o przewody instalacji sygnalizacji pożaru należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,
o wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie
z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej
z wymaganą klasą PH.
5 Opis dobranych urządzeń
Czujniki:
• DPR - czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju
pożaru, podczas którego pojawia się dym lub płomień i dym; w przypadku pojawienia się
płomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyśpiesza zadziałanie tej czujki.
Charakteryzuje się znaczną odpornością na ruch powietrza i na zmiany ciśnienia. Czujka musi
być kompatybilna z zabudowaną na obiekcie centralą SSP. Czujka wyposażona jest w
wewnętrzny izolator zwarć, instalowana jest w gnieździe G-40; wykrywa pożary testowe od
TF1 do TF5 oraz TF8.
•

DUR - Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego
początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed
wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje się
znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej, ma dużą
czułość na dym. Czujka musi być kompatybilna z zabudowaną na obiekcie centralą SSP.
Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć. Instalowana jest w gnieździe G-40.
Wykrywa pożary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

•

DOR - optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszącego powstawaniu większości pożarów, umożliwia wykrycie pożaru w jego
początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed
wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje się
znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej, ma dużą
czułość na dym widzialny. Czujka musi być kompatybilna z zabudowaną na obiekcie centralą
SSP. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć. Instalowana jest w gnieździe G40. Wykrywa pożary testowe od TF2 do TF5.

Ręczne ostrzegacze pożarowe:
• ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych pętlach

dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz
obiektów, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C,
szczelność obudowy IP 30.
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Ręczne ostrzegacze pożarowe:
•

SAL – adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pożarowej
systemu i musi być kompatybilny z istniejącą centralą SSP. Sygnalizator akustyczny może
być zasilany czterema sposobami:
o zasilanie wyłącznie z linii dozorowej,
o zasilanie dodatkową baterią,
o zasilanie z zewnętrznego zasilacza 24 V,
o zasilanie ze wszystkich źródeł jednocześnie.
Wybrany sposób zasilania ma wpływ na to, które źródła zasilania mają być kontrolowane,
w zależności od sposobu zasilania zmienia się poziom dźwięku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do
100 dB przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na ścianie lub
suficie za pomocą gniazda G-40S. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć.
Temperatura pracy -10°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C.

6 Odbiór prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać:
o dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny
z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,
o ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane
urządzenia lub certyfikaty,
o protokoły z pomiarów.
oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu.
Uruchamiający powinien sprawdzić czy:
o sposób wykonania instalacji jest zadawalający,
o metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją,
o wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i spełniają wymagania zawarte
w dokumentacji,
o wszystkie połączenia do stacji odbiorczej sygnałów lub PSP są prawidłowe,
o wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
7 Zalecenia dla użytkownika
W pomieszczeniu ochrony lub innym, gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji
pożarowej należy umieścić:
o instrukcję obsługi centrali,
o instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń,
o książkę przeglądów okresowych,
o wykaz osób powiadamianych.
Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie szkolenie osób
zajmujących się systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji,

Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch tel. 602-245-052
str. 9

wymóg taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.
8 Konserwacja i utrzymanie systemu
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.
Obsługa codzienna:
Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane:
o czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub czy każde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i czy we właściwy sposób została
zawiadomiona firma prowadząca konserwację,
o czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie
działania,
o czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to została przywrócona
do stanu dozorowania.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie
szybko usunięta.
Obsługa miesięczna:
Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby:
o zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające,
o przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który
powinien spełniać oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – uzupełniono,
o przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został
odnotowany.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie
szybko usunięta.
Obsługa kwartalna:
Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby
specjalista:
o sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić
do prawidłowej pracy instalacji,
o spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w
każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera
i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
o sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje
prawidłowo,
o w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do
zdalnego centrum stałej obserwacji,
o przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub
producenta,
o dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie
szybko usunięta.
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Obsługa roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:
o przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
o sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaż
każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),
o sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,
o sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,
o dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy
pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,
o sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie
szybko usunięta.
Dokumentacja:
Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i że o wykrytych
wadach została powiadomiona osoba odpowiedzialna.
ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I
SYGNALIZACJI POŻARU NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH!

9. Uwagi końcowe
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
BHP.
Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.
Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów
elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych i technicznych.
Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi.
Wykonywanie wszelkich prac branży elektrycznej należy wykonywać w sposób
beznapięciowy.
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10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Całe zamierzenie budowlane obejmuje:
• Rozbudowę i modernizację istniejącej centrali SSP,
• Budowa instalacji SSP w przedmiotowych pomieszczeniach aptecznych.
Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności:
1. Rozbudowę i modernizację istniejącej centrali SSP,
2. Budowa instalacji SSP w przedmiotowych pomieszczeniach aptecznych.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie przedmiotowej działki znajdują się istniejące zabudowania i droga wewnętrzna.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
• Istn. instalacje pozostałych branż,
• Istn. instalacje elektryczne w budynku.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i
czas ich wystąpienia.
Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126):
1.

roboty wykonywane pod lub w pobliżu kabli (przewodów) będących pod napięciem,

Ad.1. Roboty wykonywane pod lub w pobliżu kabli (przewodów) będących pod napięciem, związane będą z pracą na
instalacjach elektrycznych w czynnym budynku.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy instruktaż kierowanym
przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:
•
•

w zakresie robót związanych z montażem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzętu z podnośnika lub drabiny
na zagrożenie wynikające z możliwości upadku pracownika z wysokości,
w zakresie robót wykonywanych w pobliżu przewodów będących pod napięciem o możliwości porażenia
prądem elektrycznym pracujących w pobliżu pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót budowlanych należy
przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :
• podczas wykonywania prac z podnośnika lub drabiny należy stosować przez pracowników sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,
• prace w pobliżu przewodów będących pod napięciem należy ograniczyć do minimum,
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