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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Zakres robót wg zamówienia nr ZP/2313/184/2236/2017 :
a) wymiana opraw oświetlenia awaryjnego na lampę typ np. ONTEC R - 70szt.
b) wymiana piktogramów wyjścia awaryjnego ne LED - 4szt.
c) wymiana przewodów 3x,5 YDYp - 110mb
 
Zastosowano obniżoną 8% stawkę VAT którą stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudo
wy obiektów budowlanych bądź ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale
11, który obejmuje m.in. budynki zbiorowego zamieszkania - 113. Klasa ta obejmuje m.in.: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym do
my mieszkalne dla studentów, dzieci, np. internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka itp.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis:
Obiekt przeprojktowany na dom studencki skłąda się z 3-ch segmentów (A,B i D). Segmenty posiadają oddzielne klatki schodowe i są
połączone współnymi korytarzami.
Dane:
Budynek segment A  średnio wysoki H=18,48m - 4 kondygnacje 
Budynek segment B i D niski H=11,35m - 3 kondygnacje  
Kubatura: 23681m3 
Pow. użytkowa 4876,73m2
Pow. zabudowy 2042m2
Pow. całkowita 6890,2m2
 
Stan istniejący:
W obiekcie Domu Studenckiego DS2 istnieje instalacja oświetlenia awaryjnego w chwili obecniej jest niesprawny wymaga uczynnienia
tj.: wymiany i dołożenia dodatkowych opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych zapewniających działanie zgodną z normami i
aktualnymi warunkami technicznymi. Wymiana dołożenia nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pozwoli na spełnienie wymo-
gów aktualnie obowiązujących przepisów mówiązych, że instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i
muszą być zamontowane w obiektach użyteczności publicznej oraz że oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z Polskimi Norma-
mi dotyczącymi wymagań w tym zakesie - oświetlenie awaryjne powinno działać, przez co najmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia pod-
stawowego.
 
Zakres robót:
- dobór i wymina podświetlanych znaków ewakuacyjnych pod piktogranmy - 4szt LED
- dobór , rozmieszczenie, wymina/montaż opraw doświetlających droge ewakuacyjną i sterfy otwarte - 70szt LED
- zasilanie elektryczne opraw awaryjnych - 110mb przewodu 3x1,5mm2
wg ilośći określonych przez Zamawiającego i zawartych w przedmiarze robót
 
Dobór opraw oświetleniowych:
Zastosować kierunkowe LED  oraz oprawy doświetlające drogi ewakuacyjne z  diodami LED  typ np. ONTEC R C1 102M ST, monitoro-
wane manualnie. Oznacza to ręczne testowanie stanu technicznego oprwa awaryjnych.Oprawy muszą pobyć wyposażone w  akumulato-
ry zapewniające min 1 godzinę podtrzymania  zasilania oświetlenia awaryjngo. Dzieki pełnemu rozładowaniu akumulatorów (do progu-
napięcia określonego przez producenta akumulatorów), a następnie naładowaniu następuje ich prawidłowu uformowanie.
 
Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych:
Zastosować system oświetlenia awaryjengo opartego na oprawach z wewnętrznym żródłm zasilania (akumulator w oprawach). psiadają
one automatyczne przełaćzenie z pracy podstawowej na awaryjną. Stan opraw sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody
nie świecą podczas pracy awaryjnej oprwy. Dioda zielona informuje o stanie baterii. Dioda czerwona informuje o stanie modułu.
Należy zastosować oprawy oświetlenia kierunkowego w wersji jasna, które świecą przy zasilaniu z sieci. Przy braku napięcia zasilania
automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej. 
Natomiast oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną należy zastosować w wersji ciemna, które przy zasilaniu z sieci są w trybie czuwa-
nia, oprawa nie świeci. Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej. 
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą we własne źródło zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzy-
mania zasilania przez 1 godziny po zaniku napięcia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć dodatkowym prze-
wodem do puszki instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia podstawowego z przed wyłącznika. 
 
Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego: 
Oprawy oświetlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) należy montować nad drzwiami ewakuacyjnymi lub
na ścianie. Oprawy oświetlenia kierunkowego dwustronne z piktogramami (WERSJA JASNE) powinny być tak zamontowane, aby pra-
widłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. 
Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną (WERSJA CIEMNE) muszą być montowane do  sufitu prostopadle do długości korytarza  tak,
aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną. 
 
Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z następującymi zasadami: 
- oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości
widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazy-
wały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny, co najmniej jeden znak ewaku-
acyjny. 
- w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż poło-
wę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić nie mniej niż 0,5 lx, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natęże-
nia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi nie większym niż 40: 1, natomiast w pobliżu punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpo-
żarowych i alarmowych, które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natężenie oświetlenia musi wynosić min.
5lx na podłodze. 
- natężenie oświetlenia w strefie otwartej (zapobiegającego panice) nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi na niezabu-
dowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego pasa obwodowego o szerokości 0,5 m. 
 
 Zasilanie opraw awaryjnych 230V:
Oprawy zasilane będą dla każdego piętra z rozdzielni  przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2. W korytarzu z tablic zainstalowanych na ścanach
każdej kondygnacji budynku.
Podłączenie oprawy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Przewód na całej długości należy układać z mocowaniem do srtopu gestożebrowego w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a
stropem. 
 
Uwagi końcowe: 
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Tylko właściwie wykwali-
fikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem instalacji oświetlenia awaryjnego użytkownikowi obiektu nale-
ży przedłożyć wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego. 
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Uczynnienie niesprawnej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego w budynku PWSZ w Elbągu-DS2 przy ul. Współ-
nej 11-13

1 Instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego
1

d.1
KNNR 5
0503-01
z.sz.2.3. 

Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego montowana w sufitach podwieszanych
- żródło światła LED typ np. ONTEC R C1 102 M ST, klasa izolacji II , strumień
223lm, zasilanie 230V, akumulator LiFePO4/C6.4V 1000mAh kolor obudowy
RAL 9003, stopień szczelnośći IP20 + zestaw do montażu wpuszczanego -
Czas działania oświetlenia min 1 godzinę.

kpl.

70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000

2
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe układane n.t. w powłoce polwinitowej  YDYp 3x1,5mm2
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

3
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych - wyjście ewakuacyjne kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNNR 5
0504-02
analogia

Oprawy oświetleniowe LED bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - z pik-
togramami wskazującymi kierunek wyjścia z budynku

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1 kalk. własna

Dodatkowe elementy montażowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR AL-01
0602-01
analogia

Sprawdzenie i uruchomienie elementów liniowych - oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

7
d.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

74 punkt 74.000
RAZEM 74.000
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