
                     STRONA  TYTUŁOWAZałącznik nr 2 ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : BUN-UMK-OWS            KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej

Adres :  87-100 Torun ul. Gagarina 13 A

                     Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w  magazynach   ksiąŜek i klatce  schodowej, rozbudowa systemu 
                     SAP oraz montaŜ opraw oświetlenia ewakuacyjnegow budynku Biblioteki Uniwersyteckiejprzy ul. Gagarina 

                     13 a w Toruniu

Inwestor :  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Adres :  87-100 Toruń ul. Gagarina 11

Opracował :  Marian  Świechowicz Data : 18.05.2017

Inwestor : Wykonawca : 



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARUZałącznik nr 2 ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : BUN-UMK-OWS            KOBRA wer. 11

                      Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w  magazynach   ksiąŜek i klatce  schodowej, rozbudowa systemu SAP oraz montaŜ opraw 
                      oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiejprzy ul. Gagarina 13 a w Toruniu

Budowa :  Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej 
Adres :  87-100 Torun ul. Gagarina 13 A

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

Lp. Opis działu

1 Instalacja  oświetlenia ewakuacyjnego w magazynach  ksiąŜek

2 Rozbudowa  systemu SAP, montaŜ opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu oraz  oświetlenie ewakuacyjne na klatce
schodowej  -  inwestycje

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                      Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w  magazynach   ksiąŜek i klatce  schodowej, rozbudowa systemu SAP oraz montaŜ opraw 
                      oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiejprzy ul. Gagarina 13 a w Toruniu

Budowa :  Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej 
Adres :  87-100 Torun ul. Gagarina 13 A

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Instalacja  oświetlenia ewakuacyjnego w magazynach  ksiąŜek

1 KNR 403-1133-07-00 WACETOB Warszawa 30,000 kpl

DemontaŜ przykręcanych opraw Ŝarowych: porcelanowych lub plafonier 1x60W

2 KNNR 005-0301-01-00 MRRiB 120,000 szt

Przygotowanie podłoŜa pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez przykręcenie do kołków plastikowych
osadzonych w podłoŜu: gazobetonowym

3 KNNR 005-0301-10-00 MRRiB 10,000 szt

Mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w
podłoŜu: gazobetonowym

4 KNNR 005-0306-02-10 MRRiB 5,000 szt

MontaŜ na gotowym podłoŜu, w puszce instalacyjnej łaczników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-
biegunowy

5 KNNR 005-1201-01-00 MRRiB 120,000 szt

Osadzenie na ścianie lub stropie: kołków plastykowych rozporowych

6 KNNR 005-0304-02-00 MRRiB 30,000 szt

MontaŜ bezśrubowy do gotowego podłoŜa odgałęźników w obudowie z tworzywa, o ilości wlotów: 4

7 KNNR 005-0502-01-12 MRRiB 50,000 kpl

MontaŜ opraw oświetleniowych z kloszem( LED 10W),  z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu (
korytarzei klatki schodowe )

8 KNNR 005-0502-01-14 MRRiB 30,000 kpl

MontaŜ opraw oświetleniowych przykręcanych  z kloszem, ewakuacyjnych z Ŝarówką LED (
płaskie),natynkowe  świadectwo dopuszczenia z CNBOP (wyjścia z pom.i klatki schodowe), dane techniczne;
- napięcie zasilania 230VAC,
- napięcie pracy  24VDC,
- Ŝródło  światła , LED 3W,
- akumulatory wysokotemperaturowe- NiCd,
- czas pracy  awaryjnej 2h,
- autotest,
- elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii,
- klasa ochronności II,
- stopień ochrony IP 55,
- zakres temperatur - 5stC do + 40st. C,
- obudowa wykonana z poliwęglanu w kolorze białym ,
- klosz wykonany z poliwęglanu przezroczysty,
- praca oprawy na ciemno
- czas ładowania 24h,
- etykietki z piktogramem

9 KNNR 005-0209-01-09 MRRiB 300,000 m

Przewody kabelkowe układane z mocowaniem w gotowych listwach z PCV - łączny przekrój Ŝył: do 7,5 mm2 -
YDYp 4x1,5 mm2 750 V

10 KNNR 005-0205-05-01 MRRiB 300,000 m

Przewody kabelkowe układane n.t. na podłoŜu betonowym - łączny przekrój Ŝył: ponad 7,5 do 12,5 mm2  -
YDYp 3x1,5 mm2 750 V

11 KNNR 005-0110-05-03 MRRiB 100,000 m

MontaŜ przykręcanych do podłoŜa z betonu listew elektroinstalacyjnych z PVC: naściennych    - LN 50.18

12 KNNR 005-0502-01-14 MRRiB 35,000 kpl

MontaŜ opraw oświetleniowych  ewakuacyjnych  z Ŝarówką LED przykręcanych na suficie, natynkowych (drogi
ewakuacyjne), dane techniczne;
- napięcie zasilania 230V,
- czas ładowania  12h,
- dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowania akumulatora,
- dioda LED 3W,
- klasa izolacji I,
- stopień ochrony IP 40,
- temperatura pracy od 0st. C do + 40St.C,
- elektronicznezabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii,
- czas pracy w trybie awaryjnym  2 godziny,
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-  autotest,
- tryp pracy- ciemny,
- obudowa wykonana z szarego poliwęglanu koloru białego,o wym.120x120x40mm.
- świadectwo dopuszczenia CNBOP.
- akumulatory wysokotemperaturowe- NiCd,
- autotest,
- klasa ochronności II,
- stopień ochrony IP 44,
- zakres temperatur - 5stC do + 40st. C,
- obudowa wykonana z poliwęglanu w kolorze białym ,
- klosz wykonany z poliwęglanu przezroczysty,
- etykietki z piktogramem ,

13 KNNR 005-0502-01-11 MRRiB 4,000 kpl

MontaŜ opraw dwustronnych oświetlenia ewakuacyjnego LED, natynkowych ( kierunek ewakuacji), dane
techniczne:
- obudowa wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor srebny,
- zasilanie 230V, 50 Hz,
- czas ładowania akumulatora 24h,
- dioda LED sygnalizująca zasilanie i ładowanie akumul;atora,
- akumulatory niklowo-kadmowe, wysokotemperaturowe,
- led 1,2W,
- klasa izolacji I ,
- stopień ochrony IP20,
- temp. pracy od stC do +40stC,
- elektroniczne zabezpieczenieprzed całkowitym rozładowaniem baterii,
- czas pracy w trybie awaryjnym 2 h,
- zgodność z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838,
- praca  oprawy na ciemno,
- autotest,
- świadectwo dopuszczenia CNBOP,
- etykietki z piktogramem

14 KNNR 005-1105-01-01 10,000 kpl

MontaŜ zwieszaka dla lampy  oświetlenia ewakuacyjnego - wykonanej z rurki stalowej + 2 podstwy z blach o
wym. 120x120x3mm wraz z pomalowaniem

15 KNNR 005-0205-03-01 MRRiB 200,000 m

Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłoŜu innym niŜ betonowe - łączny przekrój
Ŝył: ponad 12,5 do 30 mm2  - YDYp 3x1,5 mm2 750V

16 KNNR 005-0407-03-12 MRRiB 6,000 szt

Wymiana w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłączniki przeciwpor. - P 312,25A/30mA,
230 V

17 KNR 508-0820-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 szt

Kompletowanie opraw oświetleniowych w Ŝarówki  E- 27 ,LED  10W,230V, barwa biała,

18 KNNR 005-1203-08-00 MRRiB 120,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju Ŝył: do
2,5 mm2

19 KNNR 005-0401-02-02 MRRiB 1,000 kpl

MontaŜ  kurtyny  powietrzej elektrycznej 6,75/ 13,5 kW-CAB 15 E +sterownik  CABC 5- Dimplex wraz z
podłączeniem

20 KNNR 005-1301-01-00 3,000 pomiarów

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego

21 KNNR 005-1303-01-00 MRRiB 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar

22 KNNR 005-1303-02-00 3,000 pomiarów

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  kaŜdy nastepny pomiar

23 KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 1,000 szt

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar
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24 KNNR 005-1304-06-00 MRRiB 3,000 szt

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - kaŜdy następny pomiar

25 KNR 1321-0301-04-00 15,000 kpl .

Pomiar natęŜenia oświetlenia   korytarzy  - kaŜdy następny kpl. pomiarów

26 KNR 1321-0301-03-00 MGiEn 1,000 kpl pom.

Pomiar natęŜenia oświetlenia dokonywany  korytarzy - pierwszy kpl.5 pomiarów
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl pom." oznacza - komplet pomiarów na stanowisku

27 KNR 1321-0301-03-00 MGiEn 1,000 kpl pom.

Pomiar natęŜenia oświetlenia  ewakuacyjnego korytarzy, - pierwszy kpl.5 pomiarów
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl pom." oznacza - komplet pomiarów na stanowisku

28 KNR 1321-0301-04-00 MGiEn 20,000 kpl pom.

Pomiar natęŜenia oświetlenia ewakuacyjnego korytarzy  kaŜdy następny kpl. pomiarów
Uwaga: skrót jednostki miary "kpl pom." oznacza - komplet pomiarów na stanowisku

29 Pozycja 1,000 kpl

Wykonanie projektu  powykonawczego  dla oświetlenia ewakuacyjnego

30 KNNR 005-0102-03-01 MRRiB 35,000 m

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane  UV 40/32( odporna na ultrafiolet) ,czarna układane w
korytach kablowych

31 KNNR 005-0701-01-00 MRRiB 1,000 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. I-II

32 KNNR 005-0702-01-00 MRRiB 1,000 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. I-II

33 KNNR 005-0212-01-15 MRRiB 60,000 m

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - łączny przekrój Ŝył: do 7,5 mm2
- YDYp 3x2,5 mm2 750 V

34 KNNR 005-0404-01-41 MRRiB 1,000 szt

MontaŜ rozdzielnic tablicowych naściennych: jednorzędowych - RN-1x12

35 KNNR 005-0407-03-12 MRRiB 1,000 szt

MontaŜ w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłączniki przeciwpor. - P 312,25A/30mA, 230
V

36 KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 1,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego

37 KNNR 005-1303-01-00 MRRiB 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar

38 KNNR 005-1303-02-00 MRRiB 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  kaŜdy nastepny pomiar

39 KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 1,000 szt

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar

40 KNNR 005-1304-06-00 MRRiB 2,000 szt

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - kaŜdy następny pomiar

41 KNNR 005-1305-02-00 MRRiB 1,000 próba

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika róŜnicowoprądowego: - następna próba

42 KNNR 005-1201-01-00 MRRiB 20,000 szt

Osadzenie na ścianie lub stropie: kołków plastykowych rozporowych

43 KNNR 005-1203-08-00 MRRiB 20,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju Ŝył: do
2,5 mm2

2 Rozbudowa  systemu SAP, montaŜ opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu oraz  oświetlenie ewakuacyjne
 na klatce schodowej  -  inwestycje

44 KNR 506-1606-04-00 9,000 kpl

Zainstalowanie  sygnalizatora akustycznego adresowalnego SAL-4001 z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć i
baterią 9V typu 6
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

45 Pozycja 300,000 elementy

Zaprogramowanie dodatkowych elementów w istniejącej centrali poŜarowej systemu POLON

46 KNNR 005-0209-01-01 MRRiB 400,000 m

Przewody YnTKSYekw. 1x2x0,8mm układane bez mocowania w gotowych  listwach z PCV

47 KNNR 005-0110-05-01 MRRiB 100,000 m

MontaŜ przykręcanych do podłoŜa z betonu listew elektroinstalacyjnych z PVC: naściennych    - LN 32.15

48 KNR 506-1601-11-00 1,000 kpl

DemontaŜ i powtórny montaŜ centralki sygnalizacji poŜaru CSP,  na podłoŜu: betonowym wraz z podłączeniem

49 KNR 506-1605-03-00 1,000 kpl

Zainstalowanie  czujki DOR 4046 wraz z gniazdem G-40 na podłoŜu betonowym

50 KNR 506-1605-04-00 1,000 kpl

Zainstalowanie wskaźnika zadziałania WZ-31 w stropie podwieszanym betonowym

51 KNNR 005-0304-04-00 1,000 kpl

Wykonanie instalacji i montaŜ punktu dozorowego

52 KNNR 005-0502-01-12 MRRiB 20,000 kpl

MontaŜ opraw oświetleniowych z kloszem( LED 10W),  z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu (
korytarzei klatki schodowe )

53 KNNR 005-0502-01-14 MRRiB 20,000 kpl

MontaŜ opraw oświetleniowych  ewakuacyjnych  z Ŝarówką LED przykręcanych na suficie, natynkowych (drogi
ewakuacyjne)), dane techniczne;
- napięcie zasilania 230V,
- czas ładowania  12h,
- dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowania akumulatora,
- dioda LED 3W,
- klasa izolacji I,
- stopień ochrony IP 40,
- temperatura pracy od 0st. C do + 40St.C,
- elektronicznezabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii,
- czas pracy w trybie awaryjnym  2 godziny,
-  autotest,
- tryp pracy- ciemny,
- obudowa wykonana z szarego poliwęglanu koloru białego,o wym.120x120x40mm.
- świadectwo dopuszczenia CNBOP.
- akumulatory wysokotemperaturowe- NiCd,
- autotest,
- klasa ochronności II,
- stopień ochrony IP 44,
- zakres temperatur - 5stC do + 40st. C,
- obudowa wykonana z poliwęglanu w kolorze białym ,
- klosz wykonany z poliwęglanu przezroczysty,
- etykietki z piktogramem ,

54 KNNR 005-0502-01-14 MRRiB 24,000 kpl

MontaŜ opraw oświetleniowych przykręcanych  z kloszem, ewakuacyjnych z Ŝarówką LED (
płaskie),natynkowe  świadectwo dopuszczenia z CNBOP (wyjścia z pom.i klatki schodowe), dane techniczne;
- napięcie zasilania 230VAC,
- napięcie pracy  24VDC,
- Ŝródło  światła , LED 3W,
- akumulatory wysokotemperaturowe- NiCd,
- czas pracy  awaryjnej 2h,
- autotest,
- elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii,
- klasa ochronności II,
- stopień ochrony IP 44,
- zakres temperatur - 5stC do + 40st. C,
- obudowa wykonana z poliwęglanu w kolorze białym ,
- klosz wykonany z poliwęglanu przezroczysty,
- praca oprawy na ciemno
- czas ładowania 24h,
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2.  Rozbudowa  systemu SAP, montaŜ opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu oraz  oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej  -  inwestycje

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

- etykietki z piktogramem

55 KNNR 005-0502-01-11 MRRiB 4,000 kpl

MontaŜ opraw dwustronnych oświetlenia ewakuacyjnego LED, natynkowych ( kierunek ewakuacji), dane
techniczne:
- obudowa wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor srebny,
- zasilanie 230V, 50 Hz,
- czas ładowania akumulatora 24h,
- dioda LED sygnalizująca zasilanie i ładowanie akumul;atora,
- akumulatory niklowo-kadmowe, wysokotemperaturowe,
- led 1,2W,
- klasa izolacji I ,
- stopień ochrony IP20,
- temp. pracy od stC do +40stC,
- elektroniczne zabezpieczenieprzed całkowitym rozładowaniem baterii,
- czas pracy w trybie awaryjnym 2 h,
- zgodność z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838,
- praca  oprawy na ciemno,
- autotest,
- świadectwo dopuszczenia CNBOP,
- etykietki z piktogramem

56 KNNR 005-0304-04-00 MRRiB 20,000 szt

Przykręcenie do podstawy oprawy oświetleniowej elektronicznego układu awaryjnego zasilania
oświetlenia,typu: LE/36/2/AT

57 KNNR 005-0209-01-09 MRRiB 200,000 m

Przewody kabelkowe układane z mocowaniem w gotowych listwach z PCV - łączny przekrój Ŝył: do 7,5 mm2 -
YDYp 3x1,5 mm2 750 V

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


