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CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1.    Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są projekty techniczne – budowlane instalacji technicznego wspomagania 
ochrony przeciwpożarowej dla Domu Studenckiego DS-4 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie. Zainstalowane systemy techniczne zapewnią dodatkową ochronę osób przebywających w 
obiekcie oraz mienia zgromadzonego w budynku poprzez automatyczne uruchomienie systemów 
wspomagających pośrednie kierowanie ewakuacją osób z zagrożonych stref i z całego poprzez 
ułatwienie poruszania się drogami ewakuacyjnymi. 
 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest: 

 Zlecenie Zamawiającego. 
 Wykonana instalacja systemu alarmu pożarowego. 
 Dokumentacja architektoniczna – z inwentaryzacji. 
 Wymagania techniczno - budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla domu 

studenckiego DS-4 zawarte w „EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM 
STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. 
Kanafojskiego 2” Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 
Dokumentacja projektowa budowlana systemu DSO. 

 Dokumentacja projektowa budowlana adaptacji architektonicznych budynku związanych z 
przystosowaniem obiektu do spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 
 

1.3 Cel opracowania 
Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej budowlanej 
sposobu instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemów technicznego wspomagania ochrony 
przeciwpożarowej na potrzeby Domu Studenckiego DS-4 UW-M w Olsztynie. 
 

1.4 Inwestor 
Inwestorem niniejszej inwestycji jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
 

1.5 Cel inwestycji 
Celem niniejszej inwestycji jest instalacja, uruchomienie i konfiguracja instalacji technicznego 
wspomagania ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Domu Studenckiego DS-4 UW-M w Olsztynie. 
 

1.6 Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie następujących instalacji technicznego wspomagania ochrony 
przeciwpożarowej: 

 systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych 
obiektu (system zasilający, lampy oświetlenia kierunkowego, lampy oświetlenia 
ewakuacyjnego), 

 
Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w systemu oraz 
tras kablowych linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz montaż wszelkich dodatkowych 
urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje 
techniczne tych systemów i niezbędne uzgodnienia z inwestorem oraz administratorem. 
Wszelkie proponowane urządzenia posiadają certyfikaty zezwalające na ich stosowanie i użytkowanie 
w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - 
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 
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1.7 Opracowania związane 
 Operat pożarowy - „EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2” Opracował: 
bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień Warunki techniczne i eksploatacyjne 
dla instalacji systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg 
ewakuacyjnych; 

 Dokumentacja techniczna budowlana - architektoniczna. 
 

1.8 Wykaz zastosowanych norm i przepisów  
 

Normy: 
 Polska Norma PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 Polska Norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 Polska Norma PN-90/E01005 Technika świetlna. Terminologia. 
 Polska Norma PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. 

Działa 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego. 
 Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 Polska Norma PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. 
 Polska Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 
 Polska Norma PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. 
 Projekt normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 
 PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. 
 Polska Norma PN EN-54 1-20 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
 Polska Norma PN-E-08350-14 z 2002r. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Konserwacja 

systemów. 
 Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 Polska Norma PN - IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 Polska Norma PN -IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Polska Norma PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. 
 Polska Norma PN - EC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
 Polska Norma PN - IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa. 
 Polska Norma PN -IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne 
.Ogólne wymagania 

 BN-73/9371-03 Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej 
 
Dokumenty: 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych. (Dz. U, Nr 13 z dn.10 .04 .1972 r). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami/. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. z 
2003 r., nr 121, poz. 1138 /. 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
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sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. z 
2003 r., nr 121, poz. 1137 /. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne, 1988 r. 

7. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
(Dz. V. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.) 

8. Instalacje elektryczne, COBO - PROFIL, Warszawa 1999 r. 
9. Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 i z 

2003r. Nr 52, poz. 452) 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 
1137). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki ( Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92 poz. 460 z 
późniejszymi zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 

1.9.   Uzgodnienia 
 

Dokumentację techniczną projektową budowlano-wykonawczą uzgodniono z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń pożarowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Wszelkie użyte w opracowaniu typy i nazwy materiałów i urządzeń maja na celu 
opisanie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych zaproponowanych 
rozwiązań projektowych. 
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CZĘŚĆ TECHNICZNA - OGÓLNA   
 

2. System technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej - opis ogólny. 
W skład systemów technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów 
wchodzą następujące instalacje: 

 system automatycznej sygnalizacji pożaru (nie objęty niniejszym opracowaniem), 
 dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (nie objęty niniejszym opracowaniem), 
 systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych 

obiektu (system zasilający, lampy oświetlenia kierunkowego, lampy oświetlenia 
ewakuacyjnego), 

 systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych – klatek 
schodowych (siłowniki otwierające i zamykające klapy i okna oddymiające, siłowniki 
otwierające i zamykające okna napowietrzające (nie objęty niniejszym opracowaniem)), 

 instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu (nie objęty niniejszym opracowaniem),. 

2.1 Opis obiektu. 
Projektowane w tym opracowaniu systemy obejmą zasięgiem wszystkie poziomy budynku Domu 
Studenckiego DS-4 w Olsztynie Kortowie, ul, Kanafojskiego 2. Budynek posiada 4 kondygnacje : 
Parter, I p, II p, III p.  
W budynku występują dwie drogi ewakuacyjne w postaci klatek schodowych: 

 Klatka schodowa lewa (lewa strona na rzutach kondygnacji); 
 Klatka schodowa prawa (prawa strona na rzutach kondygnacji). 

Każda klatka stanowi oddzielną strefę pożarową wydzieloną od pozostałych stref drzwiami 
pożarowymi. Z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, magazynowych do klatek schodowych oraz 
wyjść ewakuacyjnych prowadzą korytarze. Klatki i korytarze zostaną wyposażone w linie zasilające 
obwody odbiorcze opraw oświetlenia awaryjnego certyfikowane przez CNBOP (Centrum Naukowo 
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). 

2.2 Strefy ewakuacyjne. 
Projektowany systemu oświetlenia awaryjnego został podzielony na obwody zasilające grupy opraw 
ewakuacyjnych dla określonych obszarów budynku w celu podniesienia pewności działania 
oświetlenia poszczególnych fragmentów dróg ewakuacyjnych.  
W omawianym obiekcie wydzielono następujące strefy oświetlenia: 
 

1. strefa: pomieszczenia klubowe 
2. strefa: klatka schodowa lewa 
3. strefa: korytarz na parterze – lewa część 
4. strefa: klatka schodowa prawa, 
5. strefa: korytarz na parterze – prawa część 
6. strefa; korytarz na I piętrze – lewa część 
7. strefa; korytarz na I piętrze – prawa część 
8. strefa; korytarz na II piętrze – lewa część 
9. strefa; korytarz na II piętrze – prawa część 
10. strefa; korytarz na III piętrze – lewa część 
11. strefa; korytarz na III piętrze – prawa część 
12. strefa; serwerownia i portiernia. 
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CZĘŚĆ TECHNICZNA – PROJEKT OŚWIETLENIA   
 

3.1 Projekt oświetlenia. 
Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano z uwzględnieniem wymagań wymienionych w normie PN-
EN 1838. Przy projektowaniu, dla zapewnienia określonego w normie natężenia oświetlenia, 
pominięto udział w oświetleniu składowej rozproszonej natężenia oświetlenia, powstającej na skutek 
światła odbitego (w projektowaniu przyjęto, że ściany, sufit i podłoga są czarne i nie odbijają światła). 
Zgodnie z normą, podstawą funkcją oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunków do 
bezpiecznego wyjścia z miejsca przebywania osób w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. 
Oświetlenie ewakuacyjne powinno umożliwić odnalezienie drogi ewakuacyjnej i właściwego kierunku 
poruszania się, a także łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy 
medycznej. 
Zgodnie z normą PN-EN 1838, w niniejszym projekcie, wykorzystano możliwość zastosowania 
nowych technik oświetlenia dróg ewakuacyjnych, które po ich zastosowaniu wraz z konwencjonalnymi 
awaryjnymi oprawami oświetleniowymi wzmacniają skuteczność oświetlenia w przypadku awarii.  
 

3.1.1. Wymagania dla oświetlenia ewakuacyjnego - wymagania ogólne  
 Aby osiągnąć właściwą widzialność umożliwiającą ewakuację, należy oświetlić przestrzeń 

drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokości 2m nad podłogą. 
 Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak 

oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej. 
 Jeśli wyjście awaryjne nie jest bezpośrednio widoczne, to powinien być umieszczony, w 

odpowiednim miejscu, oświetlony znak kierunkowy (lub szereg znaków).  
 W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego (odpowiadające normie PN- EN 60 598-2-22 [6]) powinny być usytuowane w 
pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrócić uwagę na 
potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa.  

 
Zatem oprawy powinny być umieszczane:  

 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w przypadku zagrożenia, 
 w pobliżu (patrz uwaga) schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 
 w pobliżu (patrz uwaga) każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,  
 obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 
 przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 
 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego (na zewnątrz obiektu lub strefy 

bezpiecznej), 
 w pobliżu (patrz uwaga) każdego punktu pierwszej pomocy, 
 w pobliżu (patrz uwaga) każdego urządzenia przeciwpożarowego i ręcznego przycisku 

alarmowego. 
UWAGA: Zgodnie z normą PN-EN 1838 „w pobliżu” oznacza ”w obrębie” 2m mierzone w poziomie. 

3.1.2. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – wymaganie szczególne. 
Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m, mierzone w jej osi przy posadzce, 
musi wynosić co najmniej 1lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości 
tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. 

3.2 System zasilania dedykowanego. 
Projektuje się zainstalowanie osprzęt systemu oświetlenia ewakuacyjnego  centralnej baterii  np. 
system centralnej baterii typu AMATECH CPS 22020 firmy Amabud. Osprzęt będzie umieszczony w 
kompaktowej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni. Szafa będzie 
wyposażone w baterie podtrzymujące umożliwiające działanie systemu przez 60 minut w stanie 
aktywnej pracy o pełnej mocy.  
System będzie się składał z : 

 rozdzielnica systemu centralnej baterii CPS 220/20 J-SV - szafa kompaktowa o wymiarach 
wys x szer x gł [mm] 1800x600x300; 
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 panel modułów sterujących dla obsługi modułów DPU; 
 bateria akumulatorów o pojemności 18Ah; 
 panel  zdalnej obsług - moduł MTB - zdalna sygnalizacja stanu systemu CB 3-LEDi; 
 oprawy lamp z modułami adresowymi: ALFA II z modułem adresowym J-EVG - oprawa 

jednostronna z piktogramem lub bez oraz oprawa dwustronna ALFA II DS z modułem 
adresowym J-EVG (z piktogramem). 

Projektowany system spełnia warunki nadzoru, monitorowania i okresowego badania opraw 
zainstalowanych w systemie: 

 Praca systemu w układzie monitorowania poszczególnych opraw. 
 System umożliwia pracę opraw w trzech trybach pracy na jednym obwodzie (praca na jasno, 

na ciemno, przełączalna) co minimalizuje liczbę obwodów. 
 System prowadzi dziennik zdarzeń zgodnie z normą PN-EN 50172. 

  

3.3 Współpraca z rozdzielnicami oświetlenia podstawowego. 
W celu efektywnego sterowania oświetlaniem dróg ewakuacyjnych oraz podświetlaniem znaków 
oświetlenia kierunkowego będą zastosowane moduły detekcji zaniku napięcia zasilającego obwody 
oświetlenia podstawowego. Moduł DPU zostanie zamontowany w podrozdzielni oświetlenia 
podstawowego i za pomocą przewodów typu YDY 2x1,5mm2 będzie dołączony do centrali systemu 
CPS 220/20. Pozwoli to na ciągły monitoring oświetlenia podstawowego i natychmiastowe włączenie 
oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia znaków kierunkowych w przypadku zidentyfikowania 
zaniku napięcia podstawowego.  

3.4 Okablowanie. 
Linie zasilające obwody odbiorcze lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz lamp oświetlenia 
kierunkowego będą wykonane certyfikowanymi przez CNBOP przewodami HDGs 3x1,5mm2 np. firmy 
Bitner. Przewody należy ułożyć podtynkowo we wcześniej przygotowane bruzdach. Przebicia przez 
stropy i ściany uszczelnić masą uszczelniającą np. typu SOUDAFOAM FR. 
Projektowane linie zasilające obwody odbiorcze lamp stanowią strukturę promienistą. Niezbędne 
połączenia linii zasilających wykonywać z użyciem dedykowanych certyfikowanych metalowych 
puszek. Dodatkowo należy poprowadzić linię kablową WLZ z głównej tablicy rozdzielczej budynkowej 
TG kablem typu YKY 3x4mm2 dla zasilania podstawowego centrali systemu CPS 220/20.  

3.5 Oprawy lampowe. 
Wszystkie oprawy lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz lamp oświetlenia kierunkowego typu 
naściennego będą zamocowane na ścianach właściwych lub sufitach za pomocą kotew stalowych np. 
produkcji OBO Bettermann. Montażu dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Oprawy montować na 
wysokości 2,0m od posadzki (oś oprawy). Oprawy kierunkowe dwustronne montować poprzecznie do 
osi korytarza. W zależności od miejsca instalacji opraw oraz ich przeznaczenia projektuje się 
zastosowanie następujących opraw: 
 
  
L.p. Typ oprawy Lokalizacja  Zastosowanie
1 ZETA II z modułem J-EVG Na ścianach korytarzy i klatek 

schodowych 
Oświetlenie 

2 ZETA II z modułem J-EVG Nad drzwiami - zewnętrzna Oświetlenie 
3 ZETA II z modułem J-EVG i piktogramem Dwustronna - wewnętrzna Kierunkowe 
4 ZETA II z modułem J-EVG i piktogramem Nad drzwiami – wewnętrzna  Kierunkowe 
 

3.6   Dobór linii zasilających. 
W zależności od liczby opraw zlokalizowanych w poszczególnych strefach obiektu zaprojektowano 
linie zasilające obwody odbiorcze lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz lamp oświetlenia 
kierunkowego tak by ich liczba nie przekroczyła 20 sztuk na pojedynczym obwodzie. Szczegółową 
lokalizacje opraw pokazano na rzutach budynku na rysunkach od 2 do 5 niniejszej dokumentacji 
projektowej budowlanej. Tabela nr 1 zawiera zestawienie zaprojektowanych linii odbiorczych:   
 
     Tabela nr 1. 
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Lp 
Linia zasilająca odbiorcza 

 
Liczba 
opraw Obszar budynku  

Nr wyjścia 
modułu 4x2A 

Nr linii na 
rysunkach 

1 1/1 [1] 11 1. strefa: pomieszczenia klubowe 
2 2/1 [2] 18 2. strefa: klatka schodowa lewa 
3 3/1 [3] 20 3. strefa: korytarz na parterze – lewa część 
4 4/1 [4] 18 4. strefa: klatka schodowa prawa, 
5 1/2 [5] 18 5. strefa: korytarz na parterze – prawa część 
6 2/2 [6] 12 6. strefa; korytarz na I piętrze – lewa część 
7 3/2 [7] 10 7. strefa; korytarz na I piętrze – prawa część 
8 4/2 [8] 12 8. strefa; korytarz na II piętrze – lewa część 
9 1/3 [9] 10 9. strefa; korytarz na II piętrze – prawa część 
10 2/3 [10] 10 10. strefa; korytarz na III piętrze – lewa część 
11 3/3 [11] 11 11. strefa; korytarz na III piętrze – prawa część 
12 1/4 [12] 4 12. strefa: serwerownia i portiernia 
   154 12 stref 

3.7   Moduły kontroli opraw. 
W celu podniesienia sprawności systemu oprawy lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz lamp 
oświetlenia kierunkowego należy wyposażyć w moduły adresowe J-EVG  Modul, które to moduły 
montuje się w oprawie każdej lampy. Obudowę mocować przy pomocy kołków rozporowych stalowych 
atestowanych.  
 

3.7   Zasilanie systemu. 
System oświetlenia awaryjnego AMABUD CPS 220/20 będzie wyposażony w baterię akumulatorów o 
pojemności 18Ah gwarantujących dla zainstalowanej liczby opraw lampowych nieprzerwana pracę 
przez okres minimum 1 godziny. 
Pobór prądu w czasie pracy awaryjnej poszczególnych linii zasilających obwody odbiorcze lamy 
zestawiono w poniższej tabeli. 
 

Oprawy [8W] 
Nr Obwód Moduł 4x2A Ilość A (IR) VA A (bat.) 
1 [1] 1/4 Moduł 4x2A 11 33 176 0,33 
2 [2] 1/4 Moduł 4x2A 18 54 288 0,54 
3 [3] 1/4 Moduł 4x2A 20 60 320 0,6 
4 [4] 1/4 Moduł 4x2A 18 54 288 0,54 
5 [5] 1/4 Moduł 4x2A 18 54 288 0,54 
6 [6] 1/4 Moduł 4x2A 12 36 192 0,36 
7 [7] 1/4 Moduł 4x2A 10 30 160 0,3 
8 [8] 1/4 Moduł 4x2A 12 36 192 0,36 
9 [9] 1/4 Moduł 4x2A 10 30 160 0,3 
10 [10] 1/4 Moduł 4x2A 10 30 160 0,3 
11 [11] 1/4 Moduł 4x2A 11 33 176 0,33 
12 [12] 1/4 Moduł 4x2A 4 12 64 0,12 
      154   2464 4,44 

 
 

3.8   Pomieszczenie dozoru. 
Pomieszczeniem dozoru jest wydzielone pożarowo pomieszczenie serwerowni, w którym będzie 
zlokalizowana szafa centrali CPS 220/20. W pomieszczeniu portierni ulokowany będzie informacyjny 
wyniesiony panel zdalny umożliwiający obserwację pracy systemu i odpowiednią reakcję na 
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pojawiające się raporty systemu.  
 

3.9  Dokumenty związane z systemem oświetlenia awaryjnego. 
Wykonawca systemu zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi następujących dokumentów 
odbiorczych. 

3.9.1. Dokumentacji powykonawczej  
Powinna zawierać dokładną lokalizację poszczególnych elementów systemu CPS 220/20, oraz 
protokoły pomiarów funkcjonowania zainstalowanego systemu, łącznie z pomiarami natężenia 
oświetlenia w poszczególnych strefach obiektu. 

3.10.2. Instrukcji obsługi  
Powinna być aktualizowana po modyfikacjach lub uzupełnieniach systemu. Instrukcja taka powinna 
zawierać: 

• funkcjonalne działanie systemu, 
• czynności, które podejmuje się w przypadku uszkodzenia systemu. 

Wykonawca systemu powinien także dołączyć związane z instrukcją kopie instrukcji eksploatacyjnych. 

3.10.3. Dziennik operacyjny 
Wykonawca powinien dostarczyć Dziennik operacyjny oprawiony w sztywnych okładkach, który 
powinien być przechowywany przez cały okres eksploatacji systemu i powinien stanowić pełny zapis 
dotyczący użytkowania systemu i okoliczności wszystkich uszkodzeń, wraz ze wszystkimi wykonanymi 
automatycznie zapisami, włączając w to: 
- daty i czasy użytkowania systemu; 
- szczegóły sprawdzeń i wykonane badania okresowe; 
- czas i datę wystąpienia każdego uszkodzenia; 
- szczegóły znalezienia uszkodzenia i okoliczności jego znalezienia (na przykład podczas okresowej 
konserwacji); 
- działania prowadzące do usunięcia usterki lub wykonania naprawy; 
- datę, czas i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę systemu; 
- podpis osoby odpowiedzialnej, jeśli zdarzyło się jakiekolwiek uszkodzenie lub zostało ono 
naprawione. 

3.10.4. Instrukcje konserwacji 
Instrukcje dotyczące konserwacji (w sztywnych okładkach), w których podane będą szczegóły 
wszystkich prac wymaganych do konserwacji instalacji i sprzętu, we właściwym porządku ich wyko-
nywania, zawierające określone kryteria funkcjonowania i wszystkie inne wymagania według normy 
PN-EN 1838 i innych odpowiednich norm międzynarodowych i krajowych. Instrukcja taka powinna 
zawierać: 

• metody konserwacji; 
• kolejności odnoszącej się do konserwacji; 
• identyfikacji części wymagających konserwacji, przez podanie lokalizacji poszczególnych 

elementów na rysunkach razem z fabrycznymi numerami lokalizacji producenta oraz adresów, 
numerów telefonów i faksów dostawców materiałów i części; 

• oryginalnej wersji katalogów sprzętu i materiałów; 
• list i lokalizacji części zapasowych; 
• list i lokalizacji narzędzi specjalnych. 

 
Zaleca się również, aby instrukcje konserwacji zawierały: 

• certyfikaty badań, które są wymagane podczas kontroli przez odnośne władze; 
• komplet dokumentacji powykonawczej. 

 

4. Warunki techniczne instalacji 

4.1. Instalacja systemu. 
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1 Urządzenia systemu oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego centralnej baterii typu CPS 
220/20 będą zainstalowane w szafie kompaktowej w serwerowni obiektu.       

2 Linie zasilające obwody lamp oświetleniowych i kierunkowych zostaną wykonane certyfikowanymi 
przez CNBOP przewodami HDGs PH90 3x1,5mm2. 

3 Linie monitorujące podrozdzielnie oświetlenia ogólnego będą wykonane przewodami YDY 
2x1,5mm2.  

4 Do montażu kabli niepalnych stosować uchwyty kablowe stalowe np. OBO BETTERMANN typu 
732 montowane do ściany przy użyciu kołków ognioodpornych typu FNA/M6x30. Poziomy 
rozstaw uchwytów w odstępach 30cm, rozstaw uchwytów w pionie może być 1,5 razy większy. 
Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie.  

5 W przypadku montażu przewodów w  kanałach ochronnych, klasę odporności ogniowej kanału 
dobrać tak by nie była niższa niż klasa odporności kabel. Kanał taki mocować do podłoża przy 
pomocy atestowanych kołków metalowych w odstępach 0,5m.  

6 Instalacji wszystkich urządzeń centrali oraz opraw należy dokonywać zgodnie z instrukcjami 
instalacji dostarczonymi przez producentów.  

7 Przewody zasilające obwody lamp należy prowadzić od lampy do kolejnej lampy nie przerywając i 
nie przedłużając odcinków przewodów pomiędzy kolejnymi lampami. Połączenia mogą się 
odbywać jedynie w oprawach. Przewód należy wprowadzać do obudowy lampy poprzez istniejące 
otwory.  

8 Poszczególne obwody znakować w odległościach pozwalających na ich łatwą identyfikację dla 
celów diagnostyczno- remontowych.  

9 Przy przechodzeniu przewodów przez ściany oddzieleń stref pożarowych oraz przy przejściach 
przez stropy należy takie przejścia uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą 
np. CP 611A firmy HILTI. 

 

4.2. Zalecenia instalacyjne: 
1 Starannie układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego promienia 

ich gięcia. 
2 Nie używać nadmiernej siły (większej od katalogowej) podczas przeciągania przewodów aby nie 

naruszyć izolacji. 
3 Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem. 
4 Zaleca się montaż urządzeń wg DTR producentów z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych 

w niniejszym projekcie. 
5 Końcówki przewodów pod zaciski nie wolno zalewać cyną a zakańczać je tulejkami zaciskowymi. 
 

4.3. Zalecenia eksploatacyjne. 
1 Zaleca się, aby każdego roku kompetentna osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane 

inspekcje dotyczące konserwacji, której wykonanie powinno być potwierdzone w dzienniki 
operacyjnym przez osobę odpowiedzialną za poprawne działanie i eksploatację systemu. 

2 System CPS 220/20 posiada możliwości samoczynnego monitorowania, sygnalizacji stanu 
systemu oraz rejestracji danych o systemie i oprawach we własnej pamięci systemu. Dane te 
powinny być okresowo archiwizowane przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie systemu. 

3 Akumulatory powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatacji 
akumulatorów wynosi cztery lata, po upływie tego okresu należy wymienić akumulatory na nowe.  

4 Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna być powierzona firmie autoryzowanej przez 
producenta urządzeń.  

5 Instalacja przewodowa oraz przejścia przez strefy pożarowe wymagają okresowych przeglądów. 
6 Firma instalująca i/lub konserwująca system oświetlenia powinna, w miarę możliwości, uzyskać 

możliwość zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzeń w sytuacjach wymagających interwencji 
serwisowej przed podjęciem działań na obiekcie. 

 

4.4. Zalecenia dla Inwestora. 
1 Instalację systemu oświetlenia powierzyć można jedynie profesjonalnej firmie posiadającej 

autoryzację producenta aparatury, aby była gwarancja, iż system będzie zainstalowany, 
oprogramowany, uruchomiony i zostaną dokonane wszystkie niezbędne testy zgodnie z 
podstawowymi dokumentami DTR producentów – dotyczy również układania kabli. 
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2 Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku powinno nastąpić protokolarnie wraz z 
przekazaniem pełnej dokumentacji systemu CPS 220/20, dostępnej dla organów kontroli. Drugi 
egzemplarz dokumentacji powinien znajdować się u uprawnionego konserwatora, z którym 
Użytkownik zawiera odpowiednią umowę na konserwację. 

3 W pobliżu rozdzielnicy CPS 220/20 należy przechowywać dokumentację w postaci instrukcji 
obsługi dla personelu w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych. 

4.5. Uwagi dla innych branż. 
W przypadku nadmiernego grzania się urządzeń centrali CPS 220/20 należy zainstalować w 
pomieszczeniu urządzenie klimatyzacyjne. 
W przypadku remontu powierzchni, na której zamontowane są oprawy, należy przed demontażem 
opraw zgłosić ten fakt osobie odpowiedzialnej za system oraz firmie konserwującej system CPS 
220/20. Nieautoryzowana ingerencja w instalację potraktowana zostanie przez system jako sabotaż.  
 

4.5.1. Instalacja elektryczna 
Niniejszy projekt uwzględnia doprowadzenie 1-fazowego zasilania 230V do systemu CPS 220/20. 
Projektuje się doprowadzenie zasilania z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej. Obwód 
zasilania należy zabezpieczyć nadprądowo bezpiecznikami 16A. Ponadto do szafy urządzeń CPS 
220/20 należy doprowadzić uziemienie. W pomieszczeniu serwerowni (miejscu usytuowania centrali 
CPS 220/20)  zapewnić oświetlenie awaryjne. 
 

4.6. Uwagi ogólne 
 wszelkie zamontowane urządzenia powinny posiadać znak CE; 
 wszelkie prace na obiekcie prowadzić z przestrzeganiem obowiązujących norm i przepisów a 

w szczególności wymienionych w punktach 4.1- 4.5  niniejszego projektu; 
 system wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzględnieniem uzgodnień z inwestorem; 
 wykonać pomiary ciągłości linii głośnikowych, rezystancji linii i stanu izolacji linii; 
 układane przewody należy oznakować trwałymi oznacznikami z informacją o typie kabli, 

posiadanym certyfikacie CNBOP oraz producencie;  
 wszystkie urządzenia systemu zainstalować wg DTR producentów z uwzględnieniem 

wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbiory niniejszej instalacji. 

 po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą 
zawierającą zgodne z rzeczywistością rysunki tras przebiegów kabli oraz miejsca montażu 
poszczególnych elementów instalacji; 

 końcówki przewodów pod zaciski zakańczać zaciskanymi tulejkami. 
 

5. Zalecenia dla użytkownika instalacji 

5.1 Zalecenia ogólne 
Montaż instalacji powinien być wykonany tylko przez uprawnionego instalatora (posiadającego 
odpowiednie świadectwo producenta/dostawcy tego typu systemu). 
W czasie odbioru Wykonawca systemu przekaże protokolarnie Inwestorowi instalację wraz z pełną 
dokumentacją systemu dostępną dla organów kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien 
znajdować się u uprawnionego konserwatora, z którym Użytkownik zawiera odpowiednią umowę na 
konserwację. 
 
W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć: 
 

 dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu 
wykonawczego, zmiany uzgodnione z projektantem, 

 protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii oraz protokoły z 
pomiarów uziemień, 

 protokoły pomiarów natężenia oświetlenia przeprowadzone zgodnie z normą PN-
EN1838:2005, 

 ważne certyfikaty na wszystkie elementy systemu (w tym kable) 
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 wszelkie niezbędne wymagane inne protokoły prób, testów i pomiarów. 
 

W pomieszczeniu, w którym znajduje się centrala DSO  należy umieścić: 
 
 Instrukcję Obsługi dla personelu, w celu szybkiej i efektywnej reakcji w sytuacjach 

alarmowych; 
 plan sytuacyjny instalacji opraw; 
 instrukcję obsługi zainstalowanego systemu; 
 książkę obsługi technicznej zainstalowanego systemu, do której należy wpisywać:  

o okresowe kontrole instalacji i urządzeń,  
o dokonane naprawy,  
o zmiany i uzupełnienia instalacji,  
o wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystąpienia,  
o wyłączenia głośników, stref, linii itp. 

 instrukcję postępowania w przypadku alarmów  uszkodzeniowych. 

5.2 Szkolenie personelu obsługi 
Personel odpowiedzialny za obsługę, kontrolę oraz nadzór nad systemem powinien być przeszkolony 
w zakresie wykonywania odpowiednich czynności związanych z pracą zainstalowanego systemu, a w 
szczególności ze sposobem reagowania na sygnały z systemu. Fakt przeprowadzenia i odbycie 
szkolenia powinien być  potwierdzony podpisami osób biorących udział w szkoleniu i prowadzącego 
na protokole szkolenia. 

5.3 Konserwacja systemu 
W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu CPS 220/20 winien on podlegać stałemu nadzorowi 
konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykonać należy następujące czynności: 
 
L.p. Wyszczególnienie Przegląd 

Kwartalny Półroczny Roczny 
1 Sprawdzenie baterii akumulatorów ♠ ♠ ♠ 

2. Test centrali systemu ♠ ♠ ♠ 

3. Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami 
peryferyjnymi 

♠ ♠ ♠ 

4. Sprawdzenie zadziałania linii zasilających 
oprawy zainstalowanego systemu 

♠ ♠ ♠ 

  
W pomieszczeniu centrali systemu CPS 220/20 powinny się znajdować: 
- dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz  
- Dziennik Konserwacji i Obsługi Awaryjnej Systemu, w którym należy dokonywać wpisów odnośnie 
wszelkich czynności serwisowych.  
Wpisy powinny być potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela Użytkownika systemu. 
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6. Zestawienie głównych materiałów 
 

6.1. Zestawienie głównych urządzeń i elementów systemu: 
 
L.p. Opis J.m. Ilość Uwagi  
1 Szafa kompaktowa Kpl. 1  
3 Moduł 4x2A – zasilanie opraw  Szt. 4  
4 J-SV Modul – moduł adresowy  

w oprawach) 
Szt. 154  

5 Bateria akumulatorów 18Ah - czas pracy 
awaryjnej  min 1h 

Kpl. 1  

6 DPU Modul - Moduł adresowy w oprawie 
lampy 

Szt. 1  

7 Moduł sterujący  Szt. 1  
 Zdalny moduł MTB Szt. 1  
8 Oprawa typu ZETA II Szt. 154  
 
 

6.2. Rozmieszczenie poszczególnych typów opraw. 
 

L.p. Typ lampy 
Serwerownia 
/ Portiernia Parter I Piętro 

II 
Piętro 

III 
Piętro  Klub

Klatka 
lewa 

Klatka 
prawa 

RAZEM:

1 

ZETA II z 
modułem J-
EVG 2+2 17 15 15 13 6 6  8 

84 

2 

ZETA II z 
modułem J-
EVG i 
piktogramem 0 21 7 7 8 5 12 10 

70 

3 Razem: 4 38 22 22 21 11 18 18 154 
4 SUMA: 154                

 
UWAGA:  
Oprawy kierunkowe zaopatrzyć w odpowiednie (zgodne z rysunkami na rzutach) piktogramy 
wskazujące kierunek ewakuacji zgodne z: Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. 
Ewakuacja. 
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6.3. Szczegółowe zestawienie materiałów: 
 
 
Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. Cement portlandzki CEM 1 t 0,507
2. Klimatyzator ścienny typu Split  5,7kW kpl 1,00
3. Kołki rozporowe plastikowe szt 428,60
4. Kołki rozporowe stalowe szt 2 461,60
5. Konstrukcje wsporcze szt 50
6. Korytka KCOP100H60/3 wraz z osprzętem m 50
7. Kotwy rozporowe stalowe szt 100
8. Moduł 4x2A - w cenie szafy szt 4
9. Moduł MTB - zdalna sygnalizacja stanu systemu CB 3-LED kpl 1
10. Moduł zaniku fazy DPU szt 1
11. Ognioochronna masa uszczelniająca CP 611A szt 10,00

12. 
Oprawa  ALFA II do oświetlenia powierzchni z modułem 
adresowym J-EVG kpl. 84

13. Oprawa  ALFA II kierunkowa z modułem adresowym J-EVG kpl 70
14. Paski metalowe szt 2 461,60
15. Piasek do betonów m3 2,438
16. Przewód  YDYp 2x1,5mm2 m 26
17. Przewód HDGs 3x1,5mm2 m 300
18. Przewód HDGs 3x1,5mm2' m 700
19. Przewód HDGs 7x1mm2 PH90 m 24,00
20. Przewód YDY 3x4mm2 m 24,96
21. Rura instalacyjna gładka typu RB 47 mm m 24,96

22. 
Szafa kompaktowa AMABUD CPS 220 z wyposażeniem 
sterującym i zasilającym dla systemu CB CPS 220/20/3 J-SV kpl 1

23. Uchwyty plastikowe szt 120,60
24. Uchwyty stalowe, certyfikowane szt 2 461,60
25. Materiały pomocnicze zł   
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7. Zestawienie przedmiarów robót 
 

Lp. Podstawa Opis jm 

1 d.1.1 
KNR 4-03 
1004-12 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - 
śr.rury do 40 mm otw. 

        
    <przejścia przez stropy>14 otw. 
        

2 d.1.1 
KNR 4-03 
1003-12 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - 
śr.rury do 40 mm otw. 

    <przebicia przez ściany: >72 otw. 
        

3 d.1.1 
KNR 5-01 
0606-09 

Uszczelnianie częściowo zajętych lub wolnych otworów 
wprowadzeń kablowych do rury ogniochronną masą 
uszczelniającą, poz zastępcza szt. 

    86 szt. 
        

4 d.1.1 
KNNR 5 
1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 

    <HDGS 3x1,2mm2: >700   
    <HDGs 7x1mm2>24 m 
    <YDYp 2x1,5mm2: >26 m 
        

5 d.1.1 
KNR 5-08 
0201-02 

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane 
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie 
do kołków stalowych w podłożu z cegły m 

    <HDGS 3x1,2mm2: >700 m 
    <HDGs 7x1mm2>24 m 
        

6 d.1.1 
KNR 5-08 
0201-03 

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane 
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie 
do kołków plast.w podłożu beton. m 

    <YDYp 2x1,5mm2: >26 m 
        

7 d.1.1 
KNR 5-08 
0211-06 

Przewody kabelkowe  (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al 
mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych 
uchwytach odstępowych m 

    <HDGs 3x1,5mm2>700*1,1 m 
    <HDGs 7x1mm2<24*1,1   
    <YDYp 2x1,5mm2>26*1,1 m 
        

8 d.1.1 
KNNR 5 
1208-06 

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowej m3 

    <750*0,25*0,01>1,89 m3 
        

9 d.1.1 
KNNR 5 
1208-01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 

    750 m 
        



 17

10 d.1.1 
KNR 5-08 
0101-03 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 

    24 m 
        

11 d.1.1 
KNR 5-08 
0110-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach - rury RB 47 m 

    24 m 
        

12 d.1.1 
KNR 5-08 
0207-02 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur, YKY 
3x4mm2 m 

    24 m 
        

13 d.1.1 

KNNR 5 
0301-02 
analogia 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie uchwytów do 
montażu metalowych korytek kablowych -   osprzęt 
instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków 
metalowych osadzonych w podłożu ceglanym szt. 

    50 szt. 
        

14 d.1.1 
KNNR 5 
1101-01 

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 
mocowanie szt. 

    50 szt. 
        

15 d.1.1 
KNNR 5 
1105-07 

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do 
gotowych otworów m 

    50 m 
        

16 d.1.1 
KNNR 5 
0209-01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania m 

    <HDGs 3x1,5mm2>120 m 
        

17 d.1.1 
KNNR 5 
0301-02 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym szt. 

    154 szt. 
        

18 d.1.1 
KNNR 5 
0503-02 Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego kpl 

    <ALFA II>154 kpl 
        

19 d.1.1 
KNNR 5 
1203-08 

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 

    <ALFA II>154*3 szt.żył 
        

20 d.1.2 
KNR AL-01 
0102-02 

Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii 
dozorowych - szafa kompaktowa systemu oświetlenia 
awaryjnego centralnej bataerii CPS 220/20 z baterią 
akumulatorów 24V 18Ah  zasilania rezerwowego prod. 
Ambud szt. 
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    1 szt. 
        

21 d.1.2 
KNR AL-
010106-01 

Instalowanie na stojaku modułów cyfrowych centrali SAP 
- analogia - poz. zast. urządzenie

    <Moduł sterujący>1 urządzenie
        

22 d.1.2 
KNR AL-01 
0404-13 

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na 
gotowym podłożu z podłączeniem - tablica sygnalizacji 
równoległej - Zdalny panel szt. 

    1 szt. 
        

23 d.1.2 
KNR 4-03 
1203-02 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci żył do 4 odc. 

    <linie sterująco-zasilające lampy>12 odc. 
    <linie monitorujące podrozdzielnie>1 odc. 
        

24 d.1.2 
Kalkulacja 
własna Szkolenie, przygotowanie instrukcji obsługi kpl. 

    1 kpl. 
        

25 d.2 
KNR 4-03 
1202-01 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar 

    49 pomiar 
        

26 d.2 

KNR-W 5-
08 0901-
0100 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - 
obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 

    1 pomiar 
        

27 d.2 

KNR-W 5-
08 0901-
0200 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - 
obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar 

    12 pomiar 
        

28 d.2 
KNR-W 5-
08 0902-03 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar 

    1 pomiar 
        

29 d.2 
KNR-W 5-
08 0902-04 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny pomiar 

    12 pomiar 
        

30 d.2 
KNR-W 5-
08 0902-01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar 

    1 pomiar 
        

31 d.2 
KNR-W 5-
08 0902-02 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny pomiar 

    12 pomiar 
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32 d.2 
KNR 4-03 
1205-05 

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar 
pierwszy pomiar 

    1 pomiar 
        

33 d.2 
KNR 4-03 
1205-06 

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar 
następny pomiar 

    37 pomiar 
        

34 d.3 KW 
Kalkulacja własna - dostawa, montaż i uruchomienie 
klimatyzatora ściennego kpl 

    1 kpl 
        

35 d.4 KW 
Kalkulacja własna - wykonanie dokumentacji 
powykonawczej kpl 

    1 kpl 
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8. Zestawienie rysunków 
 

Rys. 1: Schemat blokowy systemu oświetlenia awaryjnego  

Rys. 2: Instalacja opraw – parter. 

Rys. 3: instalacja opraw - I piętro. 

Rys. 4: Instalacja opraw - II piętro. 

Rys. 5: Instalacja opraw - III piętro. 

Rys. 6: Instalacja opraw – w portierni. 

Rys. 7: Instalacja klimatyzatora – w serwerowni. 
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9. Oświadczenia i uprawnienia projektanta i sprawdzającego. 
         
 

 Olsztyn, wrzesień 2009r. 
 
 
 

    OŚWIADCZENIE 
 
 
 
   W trybie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane”  (Dz. U.nr 
93 z 2004 r. poz.888 z 16.04.2004 r.), zespół projektowy wykonujący :  
 
 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: 
 
„Przystosowanie  budynku oraz instalacji p.poż. do wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa pożarowego Domu Studenta Nr 4  UWM w 
Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 2.” 
 
CZĘŚĆ :       Oświetlenie awaryjne: ewakuacyjne i kierunkowe. 
 
OBIEKT: DOM STUDENCKI DS - 4  UW-M 
 w Olsztynie ul. Kanafojskiego 2.  
 Działka nr 1/5 Obręb 54. 
 
 
oświadcza, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektujący: inż. Sylwester Rączkiewicz 
  Upraw. Bud. 104/89/OL 
 
 
 
 
Sprawdzający inż. Stefan Sawicki 
  Upraw. Bud. 303/74/OL 
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9. Certyfikaty i dane techniczne – karty urządzeń i elementów. 
  

Niniejsza dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty 
katalogowe projektowanego systemu oświetlenia awaryjnego. 
 
 
Deklaracja zgodności na system oświetlenia awaryjnego centralnej baterii CPS 220 
 

 
 



 27

 

















PRZEDSIĘBIORSTWO  TRAF ul. Zaruskiego 21, 10-693 Olsztyn

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elek-

trycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
ADRES INWESTYCJI   :     DOM STUDENCKI DS-4 UW-M w Olsztynie, ul. Kanafojs-

kiego 2
INWESTOR   :     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
ADRES INWESTORA   :     ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     Jan Chojecki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Benedykt Rogala
DATA OPRACOWANIA   :     09.2009r.

Stawka roboczogodziny  :     
Poziom cen   :     IIIkw. 2009

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............    % R, S
  Zysk [Z] ......................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.2009r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ośw_ewak_DS-4_jch.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - DS-4 1 24

1.1 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty instalacyjne w DS-4 1 19
1.2 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty uruchomieniowe w DS-4 20 24

2 Pomiary instalacji elektrycznych 25 33
3 Montaż i uruchomienie klimatyzatora 34 34
4 Dokumentacja 35 35

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robociz-

ny
Od materia-

łów
Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie wszystkie  wszystkie
2 Zysk Z wszystkie wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie wszystkie

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość
zł

Robocizna Materiały Sprzęt Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 1 - 19 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty

instalacyjne w DS-4
1.2 20 - 24 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty

uruchomieniowe w DS-4
1 1 - 24 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MA-

ZURSKI W OLSZTYNIE - DS-4
2 25 - 33 Pomiary instalacji elektrycznych
3 34 - 34 Montaż i uruchomienie klimatyza-

tora
4 35 - 35 Dokumentacja 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.26



Ośw_ewak_DS-4_jch.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm
1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - DS-4

1.1 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty instalacyjne w DS-4
1

d.1.1
KNR 4-03 1004-
12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30
cm - śr.rury do 40 mm

otw.

 
<przejścia przez stropy>14 otw.

2
d.1.1

KNR 4-03 1003-
12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg.
- śr.rury do 40 mm

otw.

<przebicia przez ściany: >72 otw.
3

d.1.1
KNR 5-01 0606-
09

Uszczelnianie częściowo zajętych lub wolnych otworów wprowadzeń kablowych do rury ogniochron-
ną masą uszczelniającą, poz zastępcza

szt.

86 szt.
4

d.1.1
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

<HDGS 3x1,2mm2: >700
<HDGs 7x1mm2>24 m
<YDYp 2x1,5mm2: >26 m

5
d.1.1

KNR 5-08 0201-
02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków stalowych w podłożu z cegły

m

<HDGS 3x1,2mm2: >700 m
<HDGs 7x1mm2>24 m

6
d.1.1

KNR 5-08 0201-
03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.

m

<YDYp 2x1,5mm2: >26 m
7

d.1.1
KNR 5-08 0211-
06

Przewody kabelkowe  (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalo-
wanych uchwytach odstępowych

m

<HDGs 3x1,5mm2>700*1,1 m
<HDGs 7x1mm2<24*1,1
<YDYp 2x1,5mm2>26*1,1 m

8
d.1.1

KNNR 5 1208-
06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

<750*0,25*0,01>1,89 m3

9
d.1.1

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

750 m
10

d.1.1
KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicz-
nie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

24 m
11

d.1.1
KNR 5-08 0110-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rury RB 47 m

24 m
12

d.1.1
KNR 5-08 0207-
02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur,
YKY 3x4mm2

m

24 m
13

d.1.1
KNNR 5 0301-
02 analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie uchwytów do montażu metalowych korytek kablowych - 
osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków metalowych osadzonych w podłożu
ceglanym

szt.

50 szt.
14

d.1.1
KNNR 5 1101-
01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.

50 szt.
15

d.1.1
KNNR 5 1105-
07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

50 m
16

d.1.1
KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania

m

<HDGs 3x1,5mm2>120 m
17

d.1.1
KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastyko-
wych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

154 szt.
18

d.1.1
KNNR 5 0503-
02

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego kpl

<ALFA II>154 kpl
19

d.1.1
KNNR 5 1203-
08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył

<ALFA II>154*3 szt.żył
1.2 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty uruchomieniowe w DS-4
20

d.1.2
KNR AL-01
0102-02

Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - szafa kompaktowa systemu oświetle-
nia awaryjnego centralnej bataerii CPS 220/20 z baterią akumulatorów 24V 18Ah  zasilania rezerwo-
wego prod. Ambud

szt.

1 szt.
21

d.1.2
KNR AL-
010106-01

Instalowanie na stojaku modułów cyfrowych centrali SAP - analogia - poz. zast. urządze-
nie

<Moduł sterujący>1 urządze-
nie
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Ośw_ewak_DS-4_jch.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm
22

d.1.2
KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - tablica syg-
nalizacji równoległej - Zdalny panel

szt.

1 szt.
23

d.1.2
KNR 4-03 1203-
02

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci żył do 4 odc.

<linie sterująco-zasilające lampy>12 odc.
<linie monitorujące podrozdzielnie>1 odc.

24
d.1.2

Kalkulacja włas-
na

Szkolenie, przygotowanie instrukcji obsługi kpl.

1 kpl.
2 Pomiary instalacji elektrycznych

25
d.2

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar

49 pomiar
26

d.2
KNR-W 5-08
0901-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar
27

d.2
KNR-W 5-08
0901-0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar

12 pomiar
28

d.2
KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar

1 pomiar
29

d.2
KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny pomiar

12 pomiar
30

d.2
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar

1 pomiar
31

d.2
KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy na-
stępny

pomiar

12 pomiar
32

d.2
KNR 4-03 1205-
05

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar
33

d.2
KNR 4-03 1205-
06

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar

37 pomiar
3 Montaż i uruchomienie klimatyzatora

34
d.3

KW Kalkulacja własna - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego kpl

1 kpl
4 Dokumentacja 

35
d.4

KW Kalkulacja własna - wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - DS-4

1.1 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty instalacyjne w DS-4
1

d.1.1
KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40
mm
obmiar  = <przejścia przez stropy>14 = 14 otw.

R:robocizna r-g 1,190700 16,670
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1.1

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40
mm
obmiar  = <przebicia przez ściany: >72 = 72 otw.

R:robocizna r-g 0,826400 59,501
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1.1

KNR 5-01
0606-09

Uszczelnianie częściowo zajętych lub wolnych otworów wprowadzeń kablowych do rury ogniochronną masą uszczel-
niającą, poz zastępcza
obmiar  = 86 szt.

R:robocizna r-g 0,220000 18,920
M:Ognioochronna masa uszczelniająca CP 611A szt 10,000000 10,000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
obmiar  = 
<HDGS 3x1,2mm2: >700
<HDGs 7x1mm2>24 24,00
<YDYp 2x1,5mm2: >26 26,00
RAZEM 50,00 m

R:robocizna r-g 0,079800 3,990
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1.1

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do
kołków stalowych w podłożu z cegły
obmiar  = 
<HDGS 3x1,2mm2: >700 700,00
<HDGs 7x1mm2>24 24,00
RAZEM 724,00 m

R:robocizna r-g 0,300634 217,659
M:Uchwyty stalowe, certyfikowane szt 3,400000 2 461,600
M:Kołki rozporowe stalowe szt 3,400000 2 461,600
M:Paski metalowe szt 3,400000 2 461,600
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1.1

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do
kołków plast.w podłożu beton.
obmiar  = <YDYp 2x1,5mm2: >26 = 26,00 m

R:robocizna r-g 0,326037 8,477
M:Uchwyty plastikowe szt 2,700000 70,200
M:Kołki rozporowe plastikowe szt 2,700000 70,200
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1.1

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe  (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych
obmiar  = 
<HDGs 3x1,5mm2>700*1,1 770,00
<HDGs 7x1mm2<24*1,1
<YDYp 2x1,5mm2>26*1,1 28,60
RAZEM 798,60 m

R:robocizna r-g 0,075636 60,403
M:Przewód HDGs 3x1,5mm2' m 700,00000

0
700,000

M:Przewód  YDYp 2x1,5mm2 m 26,000000 26,000
M:Przewód HDGs 7x1mm2 PH90 m 24,000000 24,000
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.1.1

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
obmiar  = <750*0,25*0,01>1,89 = 1,89 m3

R:robocizna r-g 3,010000 5,689
M:Cement portlandzki CEM 1 (dostawca: BETONIARSTWO) t 0,268000 0,507
M:Piasek do betonów m3 1,290000 2,438
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.1.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 750 m
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0,031500 23,625
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.1.1

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie
do kołków plastykowych w podłożu z cegły
obmiar  = 24 m

R:robocizna r-g 0,233784 5,611
M:Kołki rozporowe plastikowe szt 2,100000 50,400
M:Uchwyty plastikowe szt 2,100000 50,400
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

11
d.1.1

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rury RB 47
obmiar  = 24 m

R:robocizna r-g 0,095600 2,294
M:Rura instalacyjna gładka typu RB 47 mm m 1,040000 24,960
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

12
d.1.1

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur, YKY 3x4mm2
obmiar  = 24 m

R:robocizna r-g 0,038869 0,933
M:Przewód YDY 3x4mm2 m 1,040000 24,960
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.1.1

KNNR 5
0301-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie uchwytów do montażu metalowych korytek kablowych - 
osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków metalowych osadzonych w podłożu ceglanym
obmiar  = 50 szt.

R:robocizna r-g 0,109000 5,450
M:Kotwy rozporowe stalowe szt 2,000000 100,000
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.1.1

KNNR 5
1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie
obmiar  = 50 szt.

R:robocizna r-g 0,073500 3,675
M:Konstrukcje wsporcze szt 1,000000 50,000
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.1.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
obmiar  = 50 m

R:robocizna r-g 0,158000 7,900
M:Korytka KCOP100H60/3 wraz z osprzętem m 1,000000 50,000
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.1.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
obmiar  = <HDGs 3x1,5mm2>120 = 120,00 m

R:robocizna r-g 0,040600 4,872
M:Przewód HDGs 3x1,5mm2 m 300,00000

0
300,000

M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.1.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych
w podłożu ceglanym
obmiar  = 154 szt.

R:robocizna r-g 0,109000 16,786
M:Kołki rozporowe plastikowe szt 2,000000 308,000
M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
obmiar  = <ALFA II>154 = 154 kpl

R:robocizna r-g 0,630000 97,020
M:Oprawa  ALFA II do oświetlenia powierzchni z modułem
adresowym J-EVG

kpl. 84,000000 84,000

M:Oprawa  ALFA II kierunkowa z modułem adresowym J-
EVG

kpl 70,000000 70,000

M:Materiały pomocnicze % 2,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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19

d.1.1
KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = <ALFA II>154*3 = 462,00 szt.żył

R:robocizna r-g 0,060000 27,720
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.2 Oświetelnie ewakuacyjne - roboty uruchomieniowe w DS-4
20

d.1.2
KNR AL-01
0102-02

Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - szafa kompaktowa systemu oświetlenia awaryjnego
centralnej bataerii CPS 220/20 z baterią akumulatorów 24V 18Ah  zasilania rezerwowego prod. Ambud
obmiar  = 1 szt.

R:robocizna r-g 21,950000 21,950
M:Szafa kompaktowa AMABUD CPS 220 z wyposażeniem
sterujacym i zasilajacym dla systemu CB CPS 220/20/3 J-SV

kpl 1,000000 1,000

M:Moduł 4x2A - w cenie szafy szt 4,000000 4,000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.1.2

KNR AL-
010106-01

Instalowanie na stojaku modułów cyfrowych centrali SAP - analogia - poz. zast.
obmiar  = <Moduł sterujący>1 = 1,00 urządzenie

R:robocizna r-g 4,278400 4,278
M:Moduł zankiu fazy DPU szt 1,000000 1,000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

22
d.1.2

KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - tablica sygnalizacji równo-
ległej - Zdalny panel
obmiar  = 1 szt.

R:robocizna r-g 2,730000 2,730
M:Moduł MTB - zdalna sygnalizacja stanu systemu CB 3-LED kpl 1,000000 1,000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

23
d.1.2

KNR 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci żył do 4
obmiar  = 
<linie sterująco-zasilające lampy>12 12,00
<linie monitorujące podrozdzielnie>1 1,00
RAZEM 13,00 odc.

R:robocizna r-g 1,220000 15,860
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

24
d.1.2

Kalkulacja
własna

Szkolenie, przygotowanie instrukcji obsługi
obmiar  = 1 kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2 Pomiary instalacji elektrycznych
25

d.2
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego
obmiar  = 49 pomiar

R:robocizna r-g 1,300000 63,700
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

26
d.2

KNR-W 5-
08 0901-
0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

R:robocizna r-g 0,630000 0,630
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.2

KNR-W 5-
08 0901-
0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar  = 12 pomiar

R:robocizna r-g 0,420000 5,040
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

28
d.2

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

R:robocizna r-g 1,260000 1,260
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.2

KNR-W 5-
08 0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
obmiar  = 12 pomiar

R:robocizna r-g 0,560000 6,720
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

30
d.2

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

R:robocizna r-g 0,500000 0,500
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

31
d.2

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
obmiar  = 12 pomiar
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R:robocizna r-g 0,280000 3,360
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

32
d.2

KNR 4-03
1205-05

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

R:robocizna r-g 0,500000 0,500
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

33
d.2

KNR 4-03
1205-06

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny
obmiar  = 37 pomiar

R:robocizna r-g 0,280000 10,360
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3 Montaż i uruchomienie klimatyzatora
34

d.3
KW Kalkulacja własna - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego

obmiar  = 1 kpl
R:robocizna r-g 50,000000 50,000
M:Klimatyzator ścienny typu Split  5,7kW kpl 1,000000 1,000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4 Dokumentacja 
35

d.4
KW Kalkulacja własna - wykonanie dokumentacji powykonawczej

obmiar  = 1 kpl
R:robocizna r-g 150,00000

0
150,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ośw_ewak_DS-4_jch.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cement portlandzki CEM 1 t 0,507
2. Klimatyzator ścienny typu Split  5,7kW kpl 1,000
3. Kołki rozporowe plastikowe szt 428,600
4. Kołki rozporowe stalowe szt 2 461,600
5. Konstrukcje wsporcze szt 50,000
6. Korytka KCOP100H60/3 wraz z osprzętem m 50,000
7. Kotwy rozporowe stalowe szt 100,000
8. Moduł 4x2A - w cenie szafy szt 4,000
9. Moduł MTB - zdalna sygnalizacja stanu systemu CB 3-LED kpl 1,000

10. Moduł zankiu fazy DPU szt 1,000
11. Ognioochronna masa uszczelniająca CP 611A szt 10,000
12. Oprawa  ALFA II do oświetlenia powierzchni z modułem adreso-

wym J-EVG
kpl. 84,000

13. Oprawa  ALFA II kierunkowa z modułem adresowym J-EVG kpl 70,000
14. Paski metalowe szt 2 461,600
15. Piasek do betonów m3 2,438
16. Przewód  YDYp 2x1,5mm2 m 26,000
17. Przewód HDGs 3x1,5mm2 m 300,000
18. Przewód HDGs 3x1,5mm2' m 700,000
19. Przewód HDGs 7x1mm2 PH90 m 24,000
20. Przewód YDY 3x4mm2 m 24,960
21. Rura instalacyjna gładka typu RB 47 mm m 24,960
22. Szafa kompaktowa AMABUD CPS 220 z wyposażeniem steruja-

cym i zasilajacym dla systemu CB CPS 220/20/3 J-SV
kpl 1,000

23. Uchwyty plastikowe szt 120,600
24. Uchwyty stalowe, certyfikowane szt 2 461,600
25. Materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 924,083

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.26
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