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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
w budynku Hotel Wolin w Międzyzdrojach opracowanego w oparciu o zapisy ekspertyzy technicznej oraz
wymagania normy PN-EN 1838:2013.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego, w skład, których wchodzą:
1.

wyznaczenie tras kablowych;

2.

przekucie ścian pod instalację;

3.

montaż koryt kablowych;

4.

rozprowadzenie przewodów/ kabli zasilających;

5.

relokacja/montaż lamp oświetleniowych;

6.

wykonanie wszelkich połączeń elektrycznych zgodnie z projektem technicznym;

7.

rozbudowa rozdzielnic zasilających;

8.

sprawdzenie rezystancji przewodów;

9.

sprawdzenie skuteczności działania instalacji;

10. roboty malarskie w miejscach montażu instalacji urządzeń;
11. próby, sprawdzenia działania systemu;
12. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

ZABEZPIECZENIE TERENU PROWADZENIA ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie realizacji
umowy do odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu robót, wygrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób
postronnych nie związanych z realizacją umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
Przed przystąpieniem do robót należy:
1.

zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi;

2.

zapoznać się z dokumentacją istniejących w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych,
oświetleniowych i innych w celu uniknięcia uszkodzeń i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidłowego
wykonania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

3.

wykonawcę realizującego budowę, obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP
w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione;

4.

instalację wykonać wg dostarczonych z urządzeniami DTR;

5.

rozmieszczenie elementów wynika z części rysunkowej projektu;

6.

zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych;

7.

wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pozarowych wypełnić masą ogniochronną
i odpowiednio oznaczyć.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działania mogą być wystawione, a także dokładnie
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego
funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia winny być zgodne z zestawieniem materiałów
w dokumentacji technicznej i winny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania
w budownictwie i deklaracje zgodności.
Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, jednakże proponowane materiały zamienne, pod
względem technicznym, muszą być równoważne materiałom i urządzeniom zaprojektowanym.
W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, Wykonawca dostarczy opinię porównawczą
proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną przez rzeczoznawców budowlanych lub rzeczoznawcę do
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta
tych materiałów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem
wykonania Przedmiotu Zamówienia i jego otoczeniem w terminie do dnia poprzedzającego termin
składania ofert, po uzgodnieniu dokładnego terminu z P. Dariuszem Szałańskim 695 101 120.
Cena ofertowa musi uwzględniać całkowite koszty Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wizji lokalnych
oraz wszelkich opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, które są związane
z realizacją Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zakresem podanym powyżej, obowiązującymi przepisami
i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
Zamawiający udostępnia przedmiar robót, przy czym jego treść stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny
Przedmiotu Zamówienia.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
1.

sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych protokołem;

2.

przekazanie dokumentów urzadzeń i instalcji (certyfikaty DTR);

3.

ważne świadectwa dopuszczenia dla elementów projektowych;

4.

instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (2 egzemplarze);

5.

dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD;

6.

świadectwa dopuszczeia CNBOP zamontowanych urządzeń;

7.

protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi urządzeń i zasad postępowania;

8.

opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujący zasady postępowania w języku polskim – 2
egz.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od momentu podpisania zamówienia.

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:
1.

Projekt wykonawczy instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

2.

Rzut parteru budynek A.
Strona 2 z 3

ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-49/2021.PFZ-26-2021.BK
Załącznik nr 1 do SWZ
3.

Rzut I piętra budynek A.

4.

Rzut II piętra budynek A.

5.

Rzut parteru budynek C.

6.

Rzut parteru budynek D.

7.

Rzut parteru budynek B i E.

8.

Rzut parteru budynek F.

9.

Rzut I piętra budynek F.

10. Rzut II piętra budynek F.
11. Rzut III piętra budynek F.
12. Rzut IV piętra budynek F.
13. Rozbudowa rozdzielni budynek F.
14. Rozbudowa rodzielni budynek F.
15. Rozbudowa rozdzielni budynek A.
16. Rozbudowa rozdzielni budynek C.
17. Rozbudowa rozdzielni budynek D.
18. Rozbudowa rozdzielni budynek D.
19. Rozbudowa rozdzielni budynek B i E.
20. Rozbudowa rozdzielni budynek B i E.
21. Rozbudowa rozdzielni budynek B i E.
22. Przedmiar.

UWAGA:
Ekspertyza

Techniczna

Przeciwpożarowa,

Decyzje

i

Postanowienia

Zachodniopomorskiego

Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz pozostała dokumentacja do wglądu w miejscu
wykonywania robót tj. Hotel Wolin, ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje.
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PROJEKT WYKONAWCZY AWARYJNEGO
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
OBIEKT:

Kompleks hotelowo-usługowy Hotel "Wolin"
w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 76,
72-500 Międzyzdroje, Dz. Nr 28, 168, 409/1,
409/2, obręb 19 Międzyzdroje

INWESTOR:

ELBEST Sp. z o.o., ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów

BRANŻA:

elektryczna ppoż.
Oświadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

(J. t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że niniejszy projekt sporządzony został zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Tytuł, imię i nazwisko
Projektował

Sprawdził

Podpis

inż Andrzej Strzelec
upr. proj. UAN-8386/71/86

mgr. inż. Tomasz Korpik
upr. proj. WKP/0206/POOE/18

Gryfice, Lipiec 2021 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego opracowanego w oparciu o zapisy ekspertyzy technicznej [9],
postanowienia KW PSP [11, 12] oraz wymagania normy [5]. Przedsięwzięcie realizowane jest
w budynku kompleksu hotelowo-usługowego Hotel "Wolin" w Międzyzdrojach, ul.
Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje, Dz. Nr 28, 168, 409/1, 409/2, obręb 19
Międzyzdroje.
Zgodnie

z

wymaganiami

ekspertyzy

technicznej

[9]

oświetlenie

awaryjne

ewakuacyjne projektowane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych (dojścia) w budynku o
zwiększonym do 2 lx natężeniu oświetlenia. Przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
doświetlające drogi ewakuacyjne oraz wyznaczające kierunki ewakuacji. Przewidziano
oświetlenie stref otwartych oraz strefy wysokiego ryzyka w kotłowni.

2. Podstawa opracowania
1) Ustawa

o

ochronie

przeciwpożarowej

z

dnia

24

sierpnia

1991

r.

(J.t Dz. U. 2021, poz. 869) [1],

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz.1065) [2],

3) Rozporządzenie Ministra Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

z

dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) [3],

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) [4],

5) PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne [5],
6) PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego [6],
7) PN-ISO 7010 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
– Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności
publicznej [7],

8) PN-ISO 3864-1 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady projektowania znakow bezpieczeństwa
stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej [8],.
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9) Ekspertyza Techniczna Przeciwpożarowa z stycznia 2018 r. określająca wymagania
ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynków wchodzących w
składu kompleksu hotelowo-usługowego Hotel „Wolin” w Międzyzdrojach,
ul. Nowomyśliwska 76, 72 – 500 Międzyzdroje, DZ. NR 28, 168, 409/1, 409/2,
obręb 19 Międzyzdroje [9],

10) Aneks do ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej opracowanej w styczniu 2018r.
określający wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla
budynków wchodzących w składu kompleksu hotelowo-usługowego Hotel „Wolin”
w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 76, 72 – 500 Międzyzdroje, DZ. NR 28,
168, 409/1, 409/2, obręb 19 Międzyzdroje [10],

11) Postanowienie

Zachodniopomorskiego

Komendanta

Wojewódzkiego

PSP

Wojewódzkiego

PSP

nr WZ.5595.67.4.2018 z dnia 8 maja 2018 r. [11],

12) Postanowienie

Zachodniopomorskiego

Komendanta

nr WZ.5595.67.3.2018 z dnia 8 maja 2018 r. [12],

13) Karty

katalogowe

producenta

opraw

awaryjnych

TM

TECHNOLOGIE,

INTELIGHT [13],

14) Zasady wiedzy technicznej [14].
3. Charakterystyka obiektu (zgodnie z ekspertyzą techniczną [6])
Budynek hotelowy A z częścią administracyjno - biurową oraz mieszkalną został
zakwalifikowany został do kategorii ZL III + ZL IV + ZL V zagrożenia ludzi.
W opisywanym trzykondygnacyjnym budynku znajduje się łącznie 71 pokoi mieszkalnych,
pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty i biura, a także mieszkanie służbowe dyrektora hotelu.
Ogółem w całym budynku przewiduje się pobyt ok. 162 osób w całym budynku.

Budynek

B

zakwalifikowany

został

do

kategorii

PM.

W

opisywanym

jednokondygnacyjnym budynku znajdują się pomieszczenia typowo techniczne takie jak
kotłownia gazowa, hydrofornia, pomieszczenie transformatorów, rozdzielnia elektryczna,
maszynownia oraz magazyny i pozostałe pomieszczenia gospodarcze. Ogółem w całym
budynku przewiduje się czasowy pobyt ok 1-2 osób stanowiących pracowników obsługi,
przeprowadzających konserwację oraz naprawy urządzeń lub korzystających z pomieszczeń
gospodarczych.
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Budynek C zakwalifikowany został do kategorii ZL III. W opisywanym
jednokondygnacyjnym
z

pomieszczeniami

budynku

znajduje

funkcjonalnie

się

powiązanymi

całe
tj.

zaplecze

magazynki,

kuchenne
chłodnie,

wraz
obróbka

i przygotowanie. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego przewiduje się łącznie ok. 15 osób
stanowiących pracowników kuchni oraz obsługi. Ponadto w analizowanym budynku
zlokalizowano

również

część

rozrywkowo-rekreacyjną

tj.

pomieszczenie

kręgielni

przeznaczonej dla ok. 30 osób (gości hotelowych). Łącznie w budynku C przewiduje się
pobyt ok. 45 osób.

Budynek

D

zakwalifikowany

został

do

kategorii

ZL

I.

W

opisywanym

jednokondygnacyjnym budynku znajduje się recepcja wraz z zapleczem, sale konferencyjne
przeznaczone dla ponad 50 osób każda, bar (dla ok. 60 osób) oraz restauracja (dla
maksymalnie 180 osób). Restauracja połączona jest częściowo z zapleczem kuchennym
zlokalizowanym w budynku C. Ogółem w części tej przewiduje się pobyt do ok. 440 osób,
przy czym nie będą występowały pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 300 osób.
Budynek E zakwalifikowany został do kategorii ZL III. W opisywanym
jednokondygnacyjnym budynku znajduje się basen wraz z zapleczem stanowiącym szatnie i
pomieszczenia techniczne, a także część zabiegową tj. gabinety SPA i odnowy biologicznej.
Ogółem w części tej przewiduje się pobyt do ok. 46 osób.
Budynek hotelowy F z częścią administracyjno - biurową oraz usługową został
zakwalifikowany

został

do

kategorii

ZL

III

+

ZL

V

zagrożenia

ludzi.

W opisywanym pięciokondygnacyjnym budynku znajduje się łącznie 86 pokoi hotelowych,
pomieszczenia gospodarcze i biura, a także sklepik. Ogółem w całym budynku przewiduje się
pobyt ok. 154 osób.
Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej [6] zespół budynków kompleksu hotelowousługowego Hotel „Wolin” zostanie podzielony na następujące strefy pożarowe:
1) rozdzielnia elektryczna wraz z transformatorem zlokalizowana w budynku B o łącznej
powierzchni 37,46 m2;
2) zespół pomieszczeń magazynowych zlokalizowany w budynku B o łącznej
powierzchni 24,19 m2;
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3) pomieszczenie hydroforni zlokalizowanej w budynku B o łącznej powierzchni
55,31 m2;
4) pomieszczenie kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku B o łącznej powierzchni
134,41 m2;
5) zespół pomieszczeń maszynowni dla potrzeb basenu zlokalizowany w budynku B o
łącznej powierzchni 53,03 m2;
6) rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w budynku D o łącznej powierzchni 2,56 m2;
7) pozostała część obiektów A, B, C, D i E o łącznej powierzchni 6654,08 m2;
8) obiekt F wydzielony w pionie - jako odrębny budynek z uznaniem nieprawidłowości
polegającej na braku wydzielenia w pionie na kondygnacji parteru (wiatrołap w
obrębie drzwi rozsuwanych został wcielony do budynku A) o łącznej powierzchni 3
081,43 m2.

Budynek A
Warunki ewakuacji z kondygnacji parteru zapewniono korytarzem biegnącym wzdłuż
podłużnej osi budynku. Korytarz o szerokości 1,31 m zapewnia ewakuację w dwóch
kierunkach dla wszystkich pomieszczeń. Ewakuacja po wyjściu z pomieszczeń odbywa się na
zasadzie dojścia ewakuacyjnego prowadzącego przez hol główny do głównego wejścia do
budynku tj. dwie pary drzwi rozsuwanych oznaczonych na potrzeby opracowania jako drzwi
DW1 o szerokości 1,36 m i DZ1 o szerokości 1,25 m w świetle ościeżnicy oraz w drugim
kierunku poprzez przedsionek ppoż. do drzwi zewnętrznych DZ2 o szerokości 0,97 m w
świetle ościeżnicy. Na drodze ewakuacyjnej przy pomieszczeniu centrali telefonicznej
znajdują się dwa pojedyncze biegi schodów składające się ze schodów SW1 z 3 stopniami,
natomiast schody SW2 z 4 stopniami. Łączna szerokość biegów wynosi 3,07 m. Ewakuacja z
kondygnacji I oraz II piętra odbywa się w dwóch kierunkach tj. do obudowanej i oddymianej
klatki schodowej K1, dla której na kondygnacji parteru zapewnia się obudowę ścianami REI
60 i zamknięcie pomieszczeń drzwiami EI 30 odporności ogniowej - do drzwi zewnętrznych
DZ2 lub na zasadzie przejścia do sąsiedniej strefy pożarowej tj. budynku F. Dla pomieszczeń
w południowym skrzydle budynku, gdzie zapewniono wyłącznie jeden kierunek ewakuacji,
długość dojścia do obudowanej klatki schodowej K1 wynosi 17,42 m wobec dopuszczalnej 10
m – przedmiot odstępstwa. Długość dojścia ewakuacyjnego w ramach wyjścia z obudowanej i
wyposażonej w system do usuwania dymu i ciepła klatki schodowej K1 prowadzącej do drzwi
DZ2 wynosi 19,5 m wobec dopuszczalnej 10 m. Dla wyżej opisywanej klatki schodowej
zapewnia się obudowę drogi ewakuacyjnej w klasie REI 60 dla ścian wewnętrznych wraz z
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zamknięciem istniejących w nich otworów do klasy EI 30. Obudowa zgodna z § 256 ust. 5
„warunków technicznych”.

Budynek B i E
Warunki ewakuacji dla poszczególnych pomieszczeń technicznych zapewniono na
zasadzie przejścia poprzez drzwi prowadzące z pomieszczeń bezpośrednio na zewnątrz
budynku. Warunki ewakuacji z części basenowej zapewniono na zasadzie przejścia
ewakuacyjnego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia do drzwi zewnętrznych DZ3 o
szerokości 0,98 m w świetle ościeżnicy. Ewakuację z siłowni również zapewnia się na
zasadzie przejścia ewakuacyjnego do drzwi zewnętrznych DZ3 – korytarz połączony z
częścią basenową w ramach przejścia ewakuacyjnego. Łączna długość przejścia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej długości 40 m. Ewakuację z części SPA
zapewnia

się

w

jednym

kierunku

na

zasadzie

dojścia

ewakuacyjnego

- do nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych DZ4 o szerokości 0,9 m w świetle ościeżnicy
– brak technicznych możliwości osadzenia drzwi o szerokości 1,2 m. Maksymalna długość
dojścia ewakuacyjnego z tej przestrzeni wynosi 17 m.

Budynek C
Ewakuację z pomieszczeń zaplecza kuchennego zapewniono na zasadzie przejścia
ewakuacyjnego przez nie więcej niż trzy pomieszczenia do drzwi zewnętrznych DZ6 o
szerokości 0,82 m w świetle ościeżnicy. Dla pomieszczeń stanowiących zaplecze
magazynowe kuchni ewakuację zapewniono na zasadzie dojścia ewakuacyjnego do drzwi
zewnętrznych DZ5 o szerokości 1,2 m w świetle ościeżnicy. Długość dojścia ewakuacyjnego
przy jednym kierunku z najdalszego pomieszczenia wynosi 19,8 m. Chłodnie – jako
urządzenia technologiczne, dla których nie przewiduje się możliwości przebywania osób.
Korytarz o łącznej długości 53 m został podzielony przy użyciu drzwi dymoszczelnych.

Budynek D
Warunki ewakuacji z sal konferencyjnych A, B i C zapewniono poprzez wyjście na
hol i dalej na zasadzie dojścia ewakuacyjnego do drzwi zewnętrznych DZ1 o szerokości 1,25
m w świetle. Ponadto z połączonych sal A i B zapewniono wyjście DZ13 bezpośrednio na
zewnątrz budynku, natomiast dla Sali C zapewnia się możliwość przejścia ewakuacyjnego
przez restaurację do drzwi zewnętrznych DZ7. Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku poprzez hol wynosi 23 m wobec dopuszczalnej 10 m, co stanowi podstawę do
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uznania budynku za zagrażający życiu ludzi. Ewakuację z Sali restauracyjnej zapewniono
bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez trzy pary drzwi balkonowych DZ7, DZ8 i DZ9
oraz poprzez przejście przez drzwi DW2 i dalej poprzez drzwi DZ10 na zewnątrz budynku.
Szerokość pojedynczego skrzydła drzwi balkonowych DZ7, DZ8 i DZ9 wynosi 0,82 m, przy
czym pomiędzy poszczególnymi skrzydłami występuje stały słupek, co uniemożliwia
uzyskanie pełnej szerokości w świetle obydwu skrzydeł. Warunki ewakuacji z baru oraz
powiązanych pomieszczeń zapewniono na zasadzie przejścia ewakuacyjnego poprzez drzwi
balkonowe zewnętrzne DZ11 i DZ12 oraz na zasadzie przejścia przez drzwi DW2 i dalej
poprzez drzwi DZ10 na zewnątrz budynku. Szerokość pojedynczego skrzydła drzwi
balkonowych DZ11 i DZ12 wynosi 0,8 m, przy czym pomiędzy poszczególnymi skrzydłami
występuje stały słupek, co uniemożliwia uzyskanie pełnej szerokości w świetle obydwu
skrzydeł.

Budynek F
Warunki ewakuacji z kondygnacji parteru zapewniono korytarzem biegnącym wzdłuż
podłużnej osi budynku. Korytarz o szerokości 1,75 m zapewnia ewakuację w dwóch
kierunkach dla wszystkich pomieszczeń. Ewakuacja po wyjściu z pomieszczeń odbywa się na
zasadzie dojścia ewakuacyjnego w dwóch kierunkach tj. do wydzielonej pożarowo klaki
schodowej

K3

stamtąd

poprzez

drzwi

dwuskrzydłowe

DZ14

o

szerokości

1,22 m w świetle ościeżnicy lub do wydzielonej pożarowo klaki schodowej K4 stamtąd
poprzez drzwi dwuskrzydłowe DZ15 o szerokości 1,28 m w świetle ościeżnicy. Ewakuacja
dla kondygnacji piętra od I – IV po wyjściu z pomieszczeń prowadzona jest w dwóch
kierunkach do wydzielonych pożarowo i oddymianych klatek schodowych K3 i K4 i dalej
bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi zewnętrzne DZ14 i DZ15. Ponadto dla
kondygnacji I i II piętra ewakuację zapewnia się również poprzez przejście do sąsiedniej
strefy pożarowej tj. budynku A.
Przedmiotowe budynki zostały częściowo wyposażane w oświetlenie ewakuacyjne,
ponadto obudowa poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych wykonana jest z materiałów
niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wypływem ognia. Dla budynku D w
pomieszczeniach restauracji i baru wykonano dekoracje sufitu z materiałów, dla których nie
przedstawiono dokumentacji w zakresie reakcji na ogień – co najmniej trudno zapalny.
Ponadto materiał ten uniemożliwia prawidłowe działanie systemu SSP.
Projektuje się rozbudowę i modernizację istniejącego awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej oraz oprawy awaryjnego oświetlenia
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ewakuacyjnego po stronie zewnętrznej drzwi ewakuacyjnych. Ponadto pomieszczenia sal
konferencyjnych, sali restauracyjnej oraz baru zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie
ewakuacyjne.

4. Projekt oświetlenia i zasilania awaryjnego
Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano z uwzględnieniem wymagań wymienionych
w normie PN-EN 1838:2013, oraz w przywołanej ekspertyzie technicznej [6] i postanowieniu
KW PSP [11, 12]. 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). Przy projektowaniu wspomagano się oprogramowaniem
komputerowym DiaLux oraz kartami katalogowymi opraw oświetleniowych producenta.
Zgodnie z normą, podstawową 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.

4.1.

Wymagania dla oświetlenia ewakuacyjnego – wymagania ogólne

a) aby osiągnąć właściwą widzialność umożliwiającą ewakuację, należy oświetlić
przestrzeń drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokości 2 m nad podłogą,
b) znaki przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych
powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały kierunek ewakuacji do
strefy bezpiecznej,
c) jeśli wyjście ewakuacyjne nie jest bezpośrednio widoczne, to powinien być
umieszczony, w odpowiednim miejscu, oświetlony znak kierunkowy (lub szereg
znaków),
d) w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia
ewakuacyjnego powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz
tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub
umieszczony sprzęt bezpieczeństwa.
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Zatem oprawy powinny być umieszczane:
a) w pobliżu (patrz uwaga 1) każdych drzwi przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
b) w pobliżu (patrz uwaga 1) schodów tak, aby każdy stopień schodów był bezpośrednio
oświetlony
c) w pobliżu (patrz uwaga 1) każdej zmiany poziomu,
d) przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej (patrz uwaga 2),
e) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy (patrz uwaga 2),
f) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego
g) w pobliżu (patrz uwaga 1) każdego punktu pierwszej pomocy, tak aby pionowe natężenie
oświetlenia na apteczce pierwszej pomocy wynosiło 5lx
h) w pobliżu (patrz uwaga 1) każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku
alarmowego, tak aby pionowe natężenie oświetlenia przy przyciskach alarmowych,
urządzeniach przeciwpożarowych oraz tablicach informacyjnych wynosiło minimum 5lx
UWAGA 1: Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013 „w pobliżu" oznacza w promieniu dwóch
metrów mierząc w poziomie.
UWAGA 2: Zwrot „przy” w pkt. d) e) oznacza, iż oprawa świeci w obydwu kierunkach przy
zmianie kierunku bądź też skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych

4.2.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – wymagania wynikające z ekspertyzy [6] i
postanowienia KW PSP [11, 12]
Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej [6] i wydanym Postanowieniem KW PSP

[11, 12] dla Kompleksu hotelowo-usługowego Hotel "Wolin" w Międzyzdrojach,
ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje przewidziano:
[założenia wynikające z treści ekspertyzy technicznej] „…Drogi komunikacji
ogólnej oraz pomieszczenia przeznaczone dla ponad 200 osób zostaną wyposażone w
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne…”
[założenia wynikające z treści ekspertyzy technicznej] „…Projektuje się rozbudowę
i modernizację istniejącego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji
ogólnej oraz oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po stronie zewnętrznej drzwi
ewakuacyjnych…”.
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[założenia wynikające z treści ekspertyzy technicznej]
1) „awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 lx na drogach komunikacji ogólnej i
5 lx w miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych – instalacja istniejąca
wymagająca rozbudowy do zapewnienia natężenia min. 2 lx (warunek zamienny);
2) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu

2 lx (warunek zamienny)

w pomieszczeniach sal konferencyjnych, baru i restauracji w budynku D – instalacja
projektowana wg normy PN-EN 1838;
3) awaryjne

oświetlenie

ewakuacyjne

przed

drzwiami

zewnętrznymi

– instalacja projektowana wg normy PN-EN 1838;”
[założenia wynikające z treści ekspertyzy technicznej] „Przyjęte rozwiązania
(ponadstandardowe) zastępcze i zamienne inne niż określają to przepisy techniczno –
budowlane

zapewniające

zabezpieczenie

przeciwpożarowe

obiektu

(rekompensujące

niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do
wymagań przepisów) – wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych i
zamiennych
Wypracowanie rozwiązań zastępczych i zamiennych stało się konieczne wobec
nieprawidłowości, których usunięcie stało się niemożliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie proponuje się:
1) awaryjne

oświetlenie

ewakuacyjne

o

zwiększonym

natężeniu

do

2

lx

w pomieszczeniach sal konferencyjnych, baru i restauracji w budynku
D – instalacja projektowana, a także dostosowanie istniejącej instalacji
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do zapewnienia natężenia 2lx;”
[założenia wynikające z treści ekspertyzy technicznej] „…W celu zapewnienia
poprawy warunków ewakuacji we wszystkich obiektach zostanie rozbudowana instalacja
oświetlenia ewakuacyjnego (zapewniając natężenie do 2lx), obejmująca również sale
konferencyjne, restauracje oraz bar wraz z zastosowaniem opraw również od zewnętrznej
strony budynków…”.
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4.3.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – wymagania szczegółowe
Przewidziano minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości

do 2 m, mierzone na podłodze w wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, nie mniejsze niż
2lx (zwiększenie natężenia zgodnie z ekspertyzą [6]), a na centralnym pasie drogi,
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić
co najmniej 50% podanej wartości tj. 1lx. Szersze drogi ewakuacyjne posiadają oświetlenie
jak w strefach otwartych (zapobiegające panice). Punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia
przeciwpożarowe i przyciski alarmowe powinny być oświetlone tak aby pionowe natężenie
oświetlenia przy nich wynosiło co najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
zapewnia

oświetlenie

przez

minimum

1

godz.

Oprawy

awaryjnego

oświetlenia

ewakuacyjnego zapewniono również przed wejściami do budynku (od zewnętrznej strony).

4.3 Oświetlenie strefy otwartej – wymagania szczegółowe
Natężenie oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającej panice) zgodnie z zapisami
ekspertyzy technicznej nie powinno być mniejsze niż 2lx. Przewidziano taką wartość na
poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem
wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5m.
Pomieszczenia w których zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej [6] przewidziano
oświetlenie strefy otwartej to pomieszczenia budynku D:
✓ Sale konferencyjne,
✓ Bar
✓ Restauracja.

4.3 Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – wymagania szczegółowe
W strefach wysokiego ryzyka natężenie oświetlenia w trybie awaryjnym na
płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze aniżeli 10% eksploatacyjnego natężenia
oświetlenia wymaganego dla danych czynności, jednakże nie mniej niż 15 lx. Należy
wyeliminować efekt stroboskopowy.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne strefy wysokiego ryzyka przewidziano w
pomieszczeniu kotłowni gazowej. Przyjęto jako natężenie eksploatacyjne oświetlenia wartość
100lx zgodnie z fot. nr 1. Wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto na poziomie
minimalnej wartości tj. 15lx. Zaprojektowano oprawy z LED-owymi źródłami światła, co
eliminuje efekt stroboskopowy.
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4.4.

Prowadzenie linii kablowych, okablowanie
Linie zasilające obwody lamp oświetleniowych awaryjnych należy wykonać

przewodami YDYp 3x1,5mm2. Przejścia kabla przez ściany wykonać w rurce instalacyjnej.
Zasilanie elektryczne opraw oświetlenia awaryjnego należy wykonać z rozbudowanych
kondygnacyjnych tablic rozdzielczych. Obwody opraw oświetlenia ewakuacyjnego
zabezpieczyć poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych B101 10A. Przewody
należy prowadzić podtynkowo w bruzdach.

4.5.

Dobór i rozmieszczenie lamp
Montażu dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Lampy umieszczać na suficie i na

ścianach tam, gdzie jest to dopuszczalne (oprawy kierunkowe). Oprawy montować na
wysokości co najmniej 2,0 m od posadzki (oś oprawy). Dopuszcza się zmianę lokalizacji i
ilości rozmieszczonych lamp, jeżeli zastosowane rozwiązanie zapewni zachowanie
wymaganych parametrów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W zależności od miejsca
instalacji opraw oraz ich przeznaczenia projektuje się zastosowanie następujących opraw:

L.p.
1.

2.

Typ oprawy

Lokalizacja

Zastosowanie

Oprawa kierunkowa istniejąca ES-SYSTEM
MONITOR1 z piktogramem. Oprawa
wyposażona w moduł awaryjny z 1 lub 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa istniejąca świetlówkowa z
piktogramem,

Oprawa
montowana na
ścianach

Oprawa
kierunkowa

Oprawa
montowana na

Oprawa
kierunkowa

Strona 14 z 28

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 1 lub 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa istniejąca Intelight ORION
LED 7W SA 3H MT NM, z piktogramem.
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa istniejąca Intelight OXIMIA
LED SA 3H MT M jedno/dwustronna z flagą i
piktogramami. Oprawa wyposażona w moduł
awaryjny z 1 lub 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy /
podtynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca Intelight
ORION LED SA 3H MT NM. Oprawa
wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym
czasem podtrzymania napięcia, montaż
natynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca Intelight Starlet
External SC 3W SA 3H MT NM. Oprawa
wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym
czasem podtrzymania napięcia, montaż
natynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca AWEX
LOVATO N 3W, LVNC/3W/E/1/SE/X/WH
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca Intelight Wars
2x36 SA 3H MT NM. Oprawa wyposażona w
moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa projektowana
ES-SYSTEM MONITOR1
OP10/A/1,2W/TC/3/M
z piktogramem. Oprawa wyposażona w moduł
awaryjny z 3 godzinnym czasem podtrzymania
napięcia, montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa projektowana Intelight
OXIMIA LED SA 3H AT M jedno/dwustronna
z flagą i piktogramami. Oprawa wyposażona w
moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy /
podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight
Starlet External SC 3W SA 3H AT NM

ścianach

Oprawa
montowana na
ścianach

Oprawa
kierunkowa

Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
kierunkowa

Oprawa
montowana na
ścianach

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
ścianach

Oprawa
kierunkowa

Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
kierunkowa

Oprawa
montowana na

Oprawa
doświetlająca
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana AWEX
LOVATO N 3W, LVNO/3W/E/1/SE/X/WH
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight
Vella LED SO 150 5W SA 3H AT NM IP65
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight
Vella LED SC 150 5W SA 3H AT NM IP65
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana
TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 302 AT NM
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia.
Oprawa montowana na ścianie na uchwycie pod
kątem 30 stopni od pionu
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight
Wars 2x36 SA 3H MT NM
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight
Wars LED Panel 2x120 SA 6W 3H AT NM
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana
TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 302
COLD AT NT NM
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy

stropie/suficie
podwieszanym
Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie/suficie
podwieszanym

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
ścianach

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
stropie

Oprawa
doświetlająca

Oprawa
montowana na
ścianach

Oprawa
doświetlająca

Projektowane oprawy należy wyposażyć w wewnętrzny moduł awaryjny z 1 lub 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia (wewnętrzny akumulator). Oprawy awaryjne
z własnym zasilaniem powinny być wyposażone w zintegrowane urządzenia testujące lub co
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najmniej złącza do przyłączania zdalnego urządzenia testującego symulującego awarie
zasilania podstawowego.
Rozmieszczenie lamp wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Oprawy
kierunkowe wyposażyć w piktogramy kierunkowe zgodnie z załączonymi rysunkami
Wszystkie projektowane oprawy powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawy kierunkowe podłączyć w trybie „na jasno”, tzn. oprawa w czasie normalnej
eksploatacji jest zasilana z sieci (ładuje akumulator) i w trybie ciągłym podświetla znak
kierunkowy ewakuacji a w przypadku zaniku zasilania przechodzi w tryb awaryjny i nadal
podświetla znak ewakuacyjny. Oprawy doświetlające podłączyć w trybie „na ciemno” tzn.
oprawa w czasie normalnej eksploatacji jest zasilana z sieci (ładuje akumulator) ale nie
świeci. Dopiero w przypadku zaniku zasilania przechodzi w tryb awaryjny i zaczyna świecić.

5. Warunki techniczne instalacji
5.1. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
a) Linie zasilające obwody lamp oświetleniowych awaryjnych należy wykonać
przewodami YDYp 3x1,5mm2 ,
b) Instalacji wszystkich opraw należy dokonywać zgodnie z instrukcjami instalacji
dostarczonymi przez producenta.
c) Przewód należy wprowadzać do obudowy lampy poprzez istniejące otwory.
d) Poszczególne obwody znakować w odległościach pozwalających na ich łatwą
identyfikację dla celów diagnostyczno – remontowych.
e) Zachować odległość ułożenia kabli od urządzeń i kabli wysokonapięciowych co
najmniej 20 cm.
f)

Rozmieszczenie lamp przedstawiono w części graficznej projektu.

g) W przypadku przeprowadzania instalacji przez:
➢ elementy oddzielenia przeciwpożarowego przejścia takie bez względu na
wielkość należy uszczelnić do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganą tych
elementów

(klatka

schodowa

K1

w

budynku

A,

piwnica

w budynku A, wentylatornie w budynkach C i D).
➢ Ściany i stropy pomieszczenia zamkniętego - przepusty instalacyjne o średnicy
większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI
60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, należy
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zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego
pomieszczenia (klatki schodowe K3 i K4)
Przejścia zabezpieczać produktami posiadającymi odpowiednie dopuszczenia w ochronie
przeciwpożarowej. Przejścia o mniejszej średnicy wypełnić materiałami niepalnymi.

5.2. Zalecenia instalacyjne
a) Starannie układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego
promienia ich gięcia.
b) Nie używać nadmiernej siły (większej od katalogowej) podczas przeciągania
przewodów aby nie naruszyć izolacji.
c) Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem.
d) Zaleca się montaż lamp wg DTR producenta z uwzględnieniem wszystkich uwag
zawartych w niniejszym projekcie.

6. Zalecenia eksploatacyjne
a) Zaleca się, aby każdego roku kompetentna osoba przeprowadzała co najmniej jeden
planowany przegląd dotyczący konserwacji, której wykonanie powinno być
potwierdzone w dzienniku operacyjnym przez osobę odpowiedzialną za poprawne
działanie i eksploatację instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
b) Akumulatory powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czasookres
eksploatacji akumulatorów zależy od wielu czynników (temperatura, itp.). W
przypadku uszkodzenia akumulatora bądź jego zużycia należy wymienić akumulatory
na nowe.
c) Konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinna być
powierzona firmie autoryzowanej.
d) Instalacja przewodowa oraz przejścia przez strefy pożarowe wymagają okresowych
przeglądów.

7. Instrukcja obsługi
Powinna być aktualizowana po modyfikacjach lub uzupełnieniach instalacji
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Instrukcja taka powinna zawierać:
− funkcjonalne działanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
− czynności, które podejmuje się w przypadku uszkodzenia awaryjnej instalacji
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ewakuacyjnej.
Wykonawca instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien także
dołączyć związane z instrukcją kopie instrukcji eksploatacyjnych.

8. Instrukcje konserwacji
Wykonawca powinien przekazać Instrukcje dotyczące konserwacji, w których podany
będzie szczegółowy zakres wszystkich prac wymaganych do konserwacji instalacji, we
właściwym porządku ich wykonywania, zawierający określone kryteria funkcjonowania i
wszystkie inne wymagania według normy PN-EN 1838:2013 i innych odpowiednich norm
międzynarodowych i krajowych. Instrukcja taka powinna zawierać także:
− 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;

•

komplet dokumentacji powykonawczej.
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9. Zestawienie głównych materiałów
L.p.

Nazwa urządzenia/ materiału

RAZEM

1. Oprawa kierunkowa istniejąca ES-SYSTEM MONITOR1 z piktogramem.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 1 lub 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa istniejąca świetlówkowa z piktogramem,
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 1 lub 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa istniejąca Intelight ORION LED 7W SA 3H MT NM, z
piktogramem. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa istniejąca Intelight OXIMIA LED SA 3H MT M
jedno/dwustronna z flagą i piktogramami. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny
z 1 lub 3 godzinnym czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy /
podtynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca Intelight
ORION LED SA 3H MT NM. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca Intelight Starlet External SC 3W SA 3H MT NM.
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem podtrzymania
napięcia, montaż natynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca AWEX LOVATO N 3W,
LVNC/3W/E/1/SE/X/WH. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca istniejąca Intelight Wars 2x36 SA 3H MT NM. Oprawa
wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem podtrzymania napięcia,
montaż natynkowy
Oprawa
kierunkowa
projektowana
ES-SYSTEM
MONITOR1
OP10/A/1,2W/TC/3/M z piktogramem. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z
3 godzinnym czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa kierunkowa projektowana Intelight OXIMIA LED SA 3H AT M
jedno/dwustronna z flagą i piktogramami. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny
z 3 godzinnym czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight Starlet External SC 3W SA 3H AT
NM. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana AWEX LOVATO N 3W,
LVNO/3W/E/1/SE/X/WH. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3
godzinnym czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight Vella LED SO 150 5W SA 3H AT
NM IP65. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy / podtynkowy
Oprawa doświetlająca projektowana Intelight Vella LED SC 150 5W SA 3H AT
NM IP65. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy / podtynkowy

32 szt.

8 szt.

7 szt.

24 szt.

3 szt

30 szt

23 szt

5 szt

43 szt

26 szt

7szt

124 szt

5 szt

7 szt
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15. Oprawa doświetlająca projektowana TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 302 AT
NM. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia. Oprawa montowana na ścianie na dedykowanym
uchwycie pod kątem 30 stopni od pionu
16. Oprawa doświetlająca projektowana Intelight Wars 2x36 SA 3H MT NM
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem podtrzymania
napięcia, montaż natynkowy
17. Oprawa doświetlająca projektowana Intelight Wars LED Panel 2x120 SA 6W 3H
AT NM. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym czasem
podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
18. Oprawa doświetlająca projektowana TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1 302
COLD AT NT NM. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z 3 godzinnym
czasem podtrzymania napięcia, montaż natynkowy
19. Wymiana flagi do opraw kierunkowych
20. Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A / 0,03A
21. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B10

7 szt

12 szt

4 szt

33 szt

10 szt
12szt.
6szt.

22. Promastop Coating
25kg
23. Przewód YDYp 3x1,5
1500m
24. Materiały pomocnicze
1 kpl
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie innych elementów systemu, które będą spełniały
założenia projektowe i wymogi obowiązujących przepisów. Przed przystąpieniem do
montażu systemu należy sprawdzić wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia
w zależności od wymogu obowiązujących przepisów dla poszczególnych elementów
systemu.
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OŚWIADCZENIE
Dotyczące projektu wykonawczego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Niniejszym oświadczam, że projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku
Kompleksu hotelowo-usługowego Hotel "Wolin" w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 76,
72-500 Międzyzdroje, Dz. Nr 28, 168, 409/1, 409/2, obręb 19 Międzyzdroje zgodnie z art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz.
784) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
AUTORZY OPRACOWANIA:

Projektował (branża elektryczna):
inż Andrzej Strzelec
upr. proj. UAN-8386/71/86

Sprawdził (branża elektryczna):
mgr. inż. Tomasz Korpik
upr. proj. WKP/0206/POOE/18

INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT:

Kompleks hotelowo-usługowy Hotel "Wolin"
w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 76,
72-500 Międzyzdroje, Dz. Nr 28, 168, 409/1,
409/2, obręb 19 Międzyzdroje

INWESTOR:

ELBEST Sp. z o.o., ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów

BRANŻA:

elektryczna ppoż.
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PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, normy
państwowe.
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania
-

Obowiązujące przepisy, normy i prawo budowlane

-

Wizje lokalne i inwentaryzacyjne

-

Projekt wykonawczy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego opracowanego w oparciu o zapisy ekspertyzy technicznej [9],
postanowienia KW PSP [11, 12] oraz wymagania normy [5]. Przedsięwzięcie realizowane jest
w budynku kompleksu hotelowo-usługowego Hotel "Wolin" w Międzyzdrojach, ul.
Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje, Dz. Nr 28, 168, 409/1, 409/2, obręb 19
Międzyzdroje.
Zgodnie

z

wymaganiami

ekspertyzy

technicznej

[9]

awaryjne

oświetlenie

ewakuacyjne projektowane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych (dojścia) w budynku o
zwiększonym do 2 lx natężeniu oświetlenia. Przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
doświetlające drogi ewakuacyjne oraz wyznaczające kierunki ewakuacji. Przewidziano
oświetlenie stref otwartych oraz strefy wysokiego ryzyka w kotłowni.
3. Ogólne założenia organizacyjne
Firma wykonująca roboty budowlane zobowiązana jest do kompletnego, wysokiej
jakości i terminowego wykonania projektu w zgodności z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane (J.t Dz. U. z 2020, poz. 1333), przepisami wykonawczymi do
tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz z polskimi
normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.
Zakres robót zamierzenia budowlanego:
➢ Demontaż części istniejących opraw i montaż w innym miejscu,
➢ wykonanie otworów montażowych pod oprawy oświetleniowe w ścianach i stropach
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➢ Montaż projektowanych opraw oświetleniowych
➢ Układanie instalacji elektrycznej
➢ Wydzielenie pola w istniejących tablicach rozdzielczych
➢ Podłączenie opraw oświetleniowych do instalacji elektrycznej
4. Dobór sprzętu montażowego
-

Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokościach,

-

Wiertarki,

-

Mierniki

-

Sprzęt osobisty,

-

Drabiny stalowe,

-

Taśma biało-czerwona.

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Obiekt istniejący. Przedsięwzięcie realizowane jest w budynku kompleksu hotelowousługowego Hotel "Wolin" w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje,
Dz. Nr 28, 168, 409/1, 409/2, obręb 19 Międzyzdroje.
6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zakres robót obejmuje prace wewnątrz i na zewnątrz budynku.
7. Przewidywane zagrożenia występującego podczas realizacji
Zagrożenia: stosowanie elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych (młotek, przecinak,
możliwość porażenia prądem elektrycznym).
Środki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rękawic ochronnych, sprzętu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.
Uwaga: na wszystkich stanowiskach pracy, podczas całego cyklu prac budowlanych
pracownicy zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych, przydzielonej odzieży
roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzętu ochrony indywidualnej stosownie
do wykonywanej pracy.
8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót stosownie
do rodzaju zagrożeń
-

oznakowanie

miejsc

o

szczególnym

zagrożeniu

tablicami

ostrzegawczymi

i informacyjnymi o charakterze zagrożenia,
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-

oznakowanie sprzętu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Instruktażu należy dokonywać:
-

przed przystąpieniem do robót,

-

przy zmianie stanowiska pracy,

-

przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

-

Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w „Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzącego szkolenie
i szkolonego.

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa
i zdrowia
-

wszystkie roboty budowlano – montażowe winny być prowadzone w oparciu
o

przepisy

Rozporządzenia

Ministra

infrastruktury

z

dnia

06.02.2003

r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401),
-

pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne badania
lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,

-

stanowiska robocze winny być wyposażone w odpowiednie instrukcje obsługi oraz
zbiorowe środki ochrony,

-

do produkcji należy używać materiałów i urządzeń posiadających stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

-

budowa winna być wyposażona w kompletną apteczkę pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia służb ratowniczych.

Uwaga
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować z uwzględnieniem prowadzenia
robót budowlano – montażowych na terenie obiektu.
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ZAŁĄCZNIKI
WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW PROJEKTU –
BUDOWY
NAZWISKO I
IMIĘ

STANOWISKO

NUMER
TELEFONU

E - MAIL
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Standardowe wyposażenie APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY
Instrukcja udzielania pierwszej
Pomocy

1 szt.

Gaziki jałowe

10 szt.

Gaza jałowa ( higroskopijna)

2 szt.

Folia NRC

1szt.

Bandaże dziane

10 cm

4 szt.

Bandaże dziane

12 cm

2 szt.

Bandaże elastyczne

3 szt.

Chusty trójkątne

4 szt.

Agrafki

4 szt.

Poloplast

1 szt.

Prestoplast

1 szt.

Rękawiczki jednorazowe

2 pary

Latarka

1 szt.

Maseczka twarzowa do prowadzenia
oddechu zastępczego

1 szt.

Nożyczki apteczne

1 szt.
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AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

1
1 KNNR 5
d.1 0407-01

2 KNNR 5
d.1 0407-01
analogia

3
d.1

4 KNR-W 5d.1 08 0512-03
kalk. własna
1

5 KNR-W 5d.1 08 0512-03
kalk. własna
2

6 KNR-W 5d.1 08 0512-03
kalk. własna
3

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia
Budynek A
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10

szt.

9

szt.

Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w czynnej rozdzielnicy RG

szt.

9

szt.

Dostawa i montaż piktogramów

kpl.

12

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - ES-System
Monitor 1 OP10

kpl.

3

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight OXIMIA LED 3HAT

kpl.

7

kpl.

8 KNR 5-08
d.1 0502-09
analogia

9 KNR 5-08
d.1 0513-03

10 KNR 4-03
d.1 1001-03

11 KNR 4-03
d.1 1012-01

12 KNR 4-01
d.1 1204-08

13 KNR 4-01
d.1 1204-02

14 KNR 5-08
d.1 0210-01

15 KNR 5-08
d.1 0812-01

16 KNR 4-03
d.1 1004-02

Poszcz.

Razem

9.000
RAZEM

9.000

9.000
RAZEM

9.000

12.000
RAZEM

12.000

3.000
RAZEM

3.000

7.000
RAZEM

7.000

15.000
RAZEM

15.000

3.000
RAZEM

3.000

25.000
RAZEM

25.000

3.000
RAZEM

3.000

220.000
RAZEM

220.000

220.000
RAZEM

220.000

120.000
RAZEM

120.000

550.000
RAZEM

550.000

450.000
RAZEM

450.000

72.000
RAZEM

72.000

3.000
RAZEM

3.000

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LVNO kpl.
3w

15
7 KNR 5-08
d.1 0502-09

j.m.

kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl.
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
3
kpl.
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - sufiy podwieszany

kpl.

25

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem na gotowym podłożu

szt.

3

szt.

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

m

220

m

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

m

220

m

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
120

m2
m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
550
m2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa- m
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
450
m
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
72

szt.
szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
3
otw.
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AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

17 KNR 4-03
d.1 1004-01

18 KNR 4-03
d.1 1206-01

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm
15
otw.
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
32

pomiar
.
pomiar
.

Poszcz.

15.000
RAZEM

20 KNR-W 4d.1 03 1208-01

21 KNR 13-25
d.1 0405-01

22 KNR 13-25
d.1 0405-06

2
23 KNNR 5
d.2 0407-01

24 KNNR 5
d.2 0407-01
analogia

25
d.2

26 KNR-W 5d.2 08 0512-03
kalk. własna
3

27 KNR-W 5d.2 08 0512-03
kalk. własna
1

28 KNR-W 5d.2 08 0512-03
analogia

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
kiego napięcia
.
32
pomiar
.
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- pomiar
fazowym
32
pomiar
Demontaż oprawy oświetleniowej

szt.

10

szt.

Montaż oprawy oświetleniowej

szt.

10

szt.

Budynek B i E
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10

szt.

12

szt.

Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w czynnej rozdzielnicy RG

szt.

12

szt.

Dostawa i montaż piktogramów

kpl.

6

kpl.

14

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - ES-System
Monitor 1 OP10

kpl.

14

kpl.

kpl.

kpl.

32.000

32.000
RAZEM

32.000

10.000
RAZEM

10.000

10.000
RAZEM

10.000

12.000
RAZEM

12.000

12.000
RAZEM

12.000

6.000
RAZEM

6.000

14.000
RAZEM

14.000

14.000
RAZEM

14.000

12.000
RAZEM

12.000

5.000
RAZEM

5.000

3.000
RAZEM

3.000

3.000
RAZEM

3.000

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight Wars kpl.
2x120w
kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight Wars kpl.
2x36w
3

32 KNR-W 5d.2 08 0502-09

RAZEM

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight Star- kpl.
let External SC

3
31 KNR-W 5d.2 08 0512-03
analogia

32.000

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight Vella kpl.
LED SO/SC

5
30 KNR-W 5d.2 08 0512-03
analogia

32.000

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LVNO kpl.
3w

12
29 KNR-W 5d.2 08 0512-03
analogia

15.000

32.000
RAZEM

19 KNR-W 4d.1 03 1202-01

Razem

kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl.
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
55
kpl.
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55.000

AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.
RAZEM

33 KNR 4-03
d.2 1001-03

34 KNR 4-03
d.2 1012-01

35 KNR 4-01
d.2 1204-08

36 KNR 5-08
d.2 0210-01

37 KNR 5-08
d.2 0812-01

38 KNR 4-03
d.2 1004-02

39 KNR 4-03
d.2 1004-01

40 KNR 4-03
d.2 1206-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

m

400

m

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

m

400

m

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
800

m2
m2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa- m
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
450
m
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
215

szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm
55
otw.

55

400.000
RAZEM

400.000

400.000
RAZEM

400.000

800.000
RAZEM

800.000

450.000
RAZEM

450.000

215.000
RAZEM

215.000

12.000
RAZEM

12.000

55.000
RAZEM

pomiar
.
pomiar
.

55.000

55.000
RAZEM

41 KNR-W 4d.2 03 1202-01

42 KNR-W 4d.2 03 1208-01

43 KNR 13-25
d.2 0405-01

44 KNR 13-25
d.2 0405-06

3
45 KNNR 5
d.3 0407-01

46 KNNR 5
d.3 0407-01
analogia

47 KNR-W 5d.3 08 0512-03
kalk. własna
3

48 KNR-W 5d.3 08 0512-03
kalk. własna
2

55.000

szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
12
otw.

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

Razem

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
kiego napięcia
.
55
pomiar
.
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- pomiar
fazowym
55
pomiar
Demontaż oprawy oświetleniowej

szt.

3

szt.

Montaż oprawy oświetleniowej

szt.

3

szt.

Budynek C
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10

szt.

3

szt.

Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w czynnej rozdzielnicy RG

szt.

3

szt.

55.000

55.000
RAZEM

55.000

55.000
RAZEM

55.000

3.000
RAZEM

3.000

3.000
RAZEM

3.000

3.000
RAZEM

3.000

3.000
RAZEM

3.000

12.000
RAZEM

12.000

7.000
RAZEM

7.000

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LVNO kpl.
3w

12

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight OXIMIA LED 3HAT

kpl.

7

kpl.
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AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

49 KNR-W 5d.3 08 0512-03
kalk. własna
1

50 KNR-W 5d.3 08 0512-03
analogia

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - ES-System
Monitor 1 OP10

kpl.

8

kpl.

52 KNR 4-03
d.3 1001-03

53 KNR 4-03
d.3 1012-01

54 KNR 4-01
d.3 1204-08

55 KNR 4-01
d.3 1204-02

56 KNR 5-08
d.3 0210-01

57 KNR 5-08
d.3 0812-01

58 KNR 4-03
d.3 1004-02

59 KNR 4-03
d.3 1004-01

60 KNR 4-03
d.3 1206-01

Poszcz.

kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl.
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
24
kpl.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

m

70

m

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

m

70

m

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
300

m2
m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
300
m2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa- m
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
300
m
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
48

8.000
RAZEM

8.000

7.000
RAZEM

7.000

24.000
RAZEM

24.000

70.000
RAZEM

70.000

70.000
RAZEM

70.000

300.000
RAZEM

300.000

300.000
RAZEM

300.000

300.000
RAZEM

300.000

48.000
RAZEM

48.000

5.000
RAZEM

5.000

30.000
RAZEM

30.000

szt.
szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
5
otw.
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm
30
otw.
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
24

pomiar
.
pomiar
.

24.000
RAZEM

61 KNR-W 4d.3 03 1202-01

62 KNR-W 4d.3 03 1208-01

4
63 KNNR 5
d.4 0407-01

64 KNNR 5
d.4 0407-01
analogia

Razem

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight Wars kpl.
2x36w
7

51 KNR 5-08
d.3 0502-09

j.m.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
kiego napięcia
.
24
pomiar
.
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- pomiar
fazowym
24
pomiar
Budynek D
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10

szt.

6

szt.

Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w czynnej rozdzielnicy RG

szt.

6

szt.
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24.000

24.000
RAZEM

24.000

24.000
RAZEM

24.000

6.000
RAZEM

6.000

6.000
RAZEM

6.000

AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

65 KNR-W 5d.4 08 0512-03
kalk. własna
3

66 KNR-W 5d.4 08 0512-03
kalk. własna
2

67 KNR-W 5d.4 08 0512-03
kalk. własna
1

68 KNR-W 5d.4 08 0512-03
analogia

69 KNR 5-08
d.4 0502-09

70 KNR 4-03
d.4 1001-03

71 KNR 4-03
d.4 1012-01

72 KNR 4-01
d.4 1204-08

73 KNR 4-01
d.4 1204-02

74 KNR 5-08
d.4 0210-01

75 KNR 5-08
d.4 0812-01

76 KNR 4-03
d.4 1004-02

77 KNR 4-03
d.4 1004-01

78 KNR 4-03
d.4 1206-01

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LVNO kpl.
3w

50

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight OXIMIA LED 3HAT

kpl.

5

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - ES-System
Monitor 1 OP10

kpl.

11

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawa TM
Technologie Monte

kpl.

8

kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl.
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
24
kpl.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

m

200

m

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

m

200

m

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
700

m2
m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
700
m2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa- m
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
430
m
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
78

szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm
30
otw.
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

50.000
RAZEM

50.000

5.000
RAZEM

5.000

11.000
RAZEM

11.000

8.000
RAZEM

8.000

24.000
RAZEM

24.000

200.000
RAZEM

200.000

200.000
RAZEM

200.000

700.000
RAZEM

700.000

700.000
RAZEM

700.000

430.000
RAZEM

430.000

78.000
RAZEM

78.000

15.000
RAZEM

15.000

30.000
RAZEM

30.000

szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
15
otw.

78

pomiar
.
pomiar
.

78.000
RAZEM

79 KNR-W 4d.4 03 1202-01

80 KNR-W 4d.4 03 1208-01

5

Razem

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
kiego napięcia
.
78
pomiar
.
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- pomiar
fazowym
78
pomiar
Budynek F
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78.000

78.000
RAZEM

78.000

78.000
RAZEM

78.000

AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

81 KNNR 5
d.5 0407-01

82 KNNR 5
d.5 0407-01
analogia

83 KNR-W 5d.5 08 0512-03
kalk. własna
1

84 KNR-W 5d.5 08 0512-03
kalk. własna
3

85 KNR-W 5d.5 08 0512-03
analogia

86 KNR 5-08
d.5 0502-09

87 KNR 4-03
d.5 1001-03

88 KNR 4-03
d.5 1012-01

89 KNR 4-01
d.5 1204-08

90 KNR 4-01
d.5 1204-02

91 KNR 5-08
d.5 0210-01

92 KNR 5-08
d.5 0812-01

93 KNR 4-03
d.5 1004-02

94 KNR 4-03
d.5 1004-01

95 KNR 4-03
d.5 1206-01

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10

szt.

3

szt.

Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w czynnej rozdzielnicy RG

szt.

3

szt.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - ES-System
Monitor 1 OP10

kpl.

3

kpl.

Poszcz.

3.000
RAZEM

3.000

3.000
RAZEM

3.000

3.000
RAZEM

3.000

33.000
RAZEM

33.000

10.000
RAZEM

10.000

46.000
RAZEM

46.000

50.000
RAZEM

50.000

50.000
RAZEM

50.000

80.000
RAZEM

80.000

400.000
RAZEM

400.000

466.000
RAZEM

466.000

92.000
RAZEM

92.000

4.000
RAZEM

4.000

16.000
RAZEM

16.000

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LVNO kpl.
3w

33

kpl.

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Intelight OXIMIA LED 3HAT

kpl.

10

kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl.
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
46
kpl.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

m

50

m

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

m

50

m

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
80

m2
m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
400
m2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa- m
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
466
m
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
92

szt.
szt.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
4
otw.
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o otw.
długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm
16
otw.
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
46

pomiar
.
pomiar
.

46.000
RAZEM

96 KNR-W 4d.5 03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
kiego napięcia
.
46
pomiar
.
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- pomiar
fazowym
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46.000

46.000
RAZEM

97 KNR-W 4d.5 03 1208-01

Razem

46.000

AOE Kosztorys Inwestorski

Lp.

Podstawa

98 KNR 13-25
d.5 0405-01

99 KNR 13-25
d.5 0405-06

6
100 KNR 4-04
d.6 1101-02
1101-05

PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

46

pomiar

46.000
RAZEM

46.000

Demontaż oprawy oświetleniowej

szt.

13

szt.

13.000
RAZEM

13.000

Montaż oprawy oświetleniowej

szt.

13

szt.

13.000
RAZEM

13.000

2.000
RAZEM

2.000

2.000
RAZEM

2.000

0.000
RAZEM

0.000

0.000
RAZEM

0.000

1.000
RAZEM

1.000

Roboty towarzyszące
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa- m3
niu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
m3

2
101 TZKNBK I
d.6 0501-01

102 KNNR-W 9
d.6 1201-02

103 KNNR-W 9
d.6 1201-03

104
d.6 wycena indywidualna

Razem

Przenoszenie w wiadrach 10 l betonu w jednym poziomie na odległość do m3
30 m
Krotność = 6
2
m3
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
0
punkt
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
wych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
0
punkt
Zabezpieczenie przejść kablowych, rurowych oraz kombinowanych prepa- kpl.
ratem Promastop-E
1

kpl.
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