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				Załącznik nr 2.2
Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu WUM 
przy ul. Żwirki i Wigury 61

Zamawiający : 	Warszawski  Uniwersytet Medyczny  
                             	ul. Żwirki i Wigury 61,  02-091 Warszawa

Obiekt : Budynek Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany jest na terenie WUM na rogu ulic Ks. Trojdena i Al. Żwirki i Wigury. Jest to budynek biurowy o konstrukcji szkieletowej, 7-mio kondygnacyjny, podpiwniczony. Kształt zbliżony do litery „C”, o przybliżonych wymiarach 61 x 21m. Budynek posiada 3 klatki schodowe (środkowa tylko do 2 piętra), oraz 3 windy zlokalizowane w środkowej części budynku. Klatki schodowe wyposażone są w sprawną instalację oddymiania grawitacyjnego, która nie jest przewidziana do demontażu. Wysokość kondygnacji wynosi 3,6m na parterze i VI piętrze, na pozostałych
kondygnacjach 3,30m. Powierzchnia zabudowy : 1241,54m2.

Przedmiotem zamówienia jest : 
Rozbudowa istniejącego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym systemu sygnalizacji pożarowej SAP produkcji Schrack o system sygnalizacji  pożarowej SAP w budynku Rektoratu WUM zlokalizowanego przy ulicy Żwirki i Wigury 61 w Warszawie. 
Podłączenie nowego systemu SAP (Rektorat) do centralnego systemu monitoringu i zdalnego nadzoru SISFIRE, będącego w posiadaniu zamawiającego i objętego gwarancją.
Podłączenie systemu SAP znajdującego się w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, przy ulicy Księcia Trojdena 2C do centralnego systemu monitoringu i zdalnego nadzoru SISFIRE, będącego w posiadaniu zamawiającego i objętego gwarancją.
Oferowany system musi zapewnić pełną kompatybilność funkcjonalno-użytkową z systemami będącymi w posiadaniu zamawiającego, których producentem jest właściciel marki Schrack Seconet. 
Zakres prac obejmuje:
Prowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, wyposażeniem jej w takie elementy jak centrala sygnalizacji pożarowej, centrala oddymiania, czujki , przyciski, moduły sterujące i monitorujące, sygnalizatory alarmowe, przyciski oddymiania, oraz elementy umożliwiające podłączenie systemu SSP do systemu centralnego nadzoru. Do zakresu czynności wliczone jest zasilanie elektryczne 230V AC dla elementów systemu które tego wymagają, oraz zasilanie awaryjne z akumulatorów 12V. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do demontażu oraz utylizacji elementów obecnego systemu - w tym utylizacja czujek izotopowych. Obecnie w budynku znajduje się system Polon Alfa.

Wymagania dotyczące systemu:
centrala SAP wyposażona w obudowę z drukarką oraz wcięciem na  pole obsługi z zasilaczem;
centrala obsługująca 8 pętli dozorowych z elementami adresowalnymi indywidualnie,
zasilanie rezerwowe centrali z baterii akumulatorów bezobsługowych na 72h pracy w stanie dozoru i 0,5h alarmowania,
redundantna karta sieciowa;
redundantna karta sterująca 8 wyjść nadzorowanych dla sygnalizatorów akustyczno optycznych,
	pełna redundancja systemu SAP,
	Adapter komunikacyjny RJ45
	podłączenie sieci centrali poprzez sieć internetową do centralnego stanowiska nadzoru WUM; (wizualizacja systemu SAP w Stacji Operatora ),

adresowalność elementów wykrywczych (czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych),
realizowane funkcje: automatyczne wykrywanie pożaru w całym obiekcie, sterowanie wentylacją bytową w czasie pożaru, sterowanie kontrolą dostępu na drogach ewakuacyjnych, sterowanie zamknięciem drzwi pożarowych, sterowania klapami oddymiającymi, sterowanie windami.
do wykrywania pożaru przyjąć wielokryteriowe czujki dymu i temperatury,
na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i przy wejściu do klatek schodowych) zastosować ręczne ostrzegacze pożaru,
instalacja sygnalizacji pożarowej podłączona do jednostki Straży Pożarnej (do stacji monitoringu pożarowego).
Zastosowane urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia urządzeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów elementów instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Kolorystyka elementów oraz szczegóły materiałowe zostaną określone przy wprowadzeniu na budowę  lub w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie prace mają być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, obowiązującymi przepisami PB, przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, Polskich Norm –System sygnalizacji pożarowej, instrukcji eksploatacji urządzeń SAP i dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanej przez producenta zastosowanych urządzeń.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie odrębnego pisma, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru: oświadczenie kierownika budowy, rysunki powykonawcze , certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumentację -techniczno-ruchową protokoły pomiarów i prób.

Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Kolejność wykonywania robót
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

Roboty przygotowawcze
Przed układaniem korytek kablowych / przewodów na/w ścianach należy wytyczyć ich trasę. Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.

Układanie przewodów
Rury, korytka kablowe i przewody należy układać w sposób zgodny z dokumentacją techniczną. Korytka i rury układać natynkowo. W trakcie prowadzenia prac należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń. Sprawdzeniu należy poddać ciągłość poszczególnych żył kabli. Należy zachować odpowiedni promień gięcia kabli.

Montaż elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej
Wszystkie elementy instalacji należy montować wg obowiązujących norm, z uwzględnieniem zasad zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu producenta.

Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie elementy liniowe (czujki, ROP-y, sygnalizatory) należy trwale oznakować zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. LD 2/22). Wskaźniki zadziałania oznakować trwale tak jak czujki, z którymi są połączone.

Programowanie i uruchomienie systemu SSP.
Prace związane z oprogramowaniem i uruchomieniem systemu może prowadzić wyłącznie wyspecjalizowana firma posiadająca odpowiednie świadectwa szkoleń oraz certyfikaty producenta. Oprogramowanie należy wykonać przy użyciu oryginalnych i aktualnych narzędzi programowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do producenta kartę systemu w celu potwierdzenia należytego wykonania i programowania. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowości pracy systemu oraz gwarancji na urządzenia i funkcjonowanie udzielanej przez producenta.

Szkolenie
Wyznaczone przez Użytkownika osoby zatrudnione w obiekcie powinny być zapoznane z działaniem systemu sygnalizacji pożarowej. Szkolenie powinien przeprowadzić wykonawca systemu. Udział w szkoleniu powinien zostać potwierdzony na piśmie, które zostaje dołączone do dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja
W pobliżu centrali sygnalizacji pożarowej MASTER gdzie zainstalowane jest pole
obsługi systemu SAP należy umieścić:
- 	instrukcje obsługi centrali,
-	książkę Systemu Sygnalizacji Pożarowej – zgodnie z wzorem w dokumentacji 	technicznej,
- 	instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych, uszkodzeniowych
	(numer telefonu straży pożarnej, kierownika obiektu, serwisu),
- 	plan obiektu z naniesioną lokalizacją poszczególnych elementów systemu.

Odbiór robót
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów,
3. Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w
    instalacji (systemie),
4. Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi, programowania i konserwacji zainstalowanych urządzeń.
5. Deklaracje zgodności.
     6. Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z plikami wsadowymi na dowolnym nośniku w zalakowanej kopercie
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
- charakterystykę obiektu;
- opis funkcjonalny systemu;
- opis techniczny sytemu;
- rozmieszczenie urządzeń;
- przebieg tras kablowych;
- schematy blokowe;
- specyfikację zastosowanych urządzeń;
- wykaz urządzeń i materiałów;
- protokół utylizacji czujek izotopowych Państwowej Agencji Atomistyki 
- wskazówki dla administratora i konserwatora;
- instrukcję obsługi dla administratora systemu;

Termin wykonania:
120 dni od dnia podpisania umowy.

Opis podłączenia centrali SAP w budynku CSR do centralnego systemu monitorowania systemów pożarowych (CSMSP).
System pożarowy w budynku CSR oddany do użytku został w 2015 roku i objęty jest gwarancją do 2022 roku. W związku z czym wykonawca musi spełniać 	wszystkie wytyczne producenta wymagane do tego zadania celem utrzymania 	gwarancji.
Centralny System Monitorowania Systemów Pożarowych oddany do użytku 	został w 2016 roku i objęty jest gwarancją do 2018 roku. W związku z czym 	wykonawca musi spełniać wszystkie wytyczne producenta wymagane do tego 	zadania celem utrzymania gwarancji. CSMSP obecnie nadzoruje 13 budynków 	Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zainstalowany system oparty na zintegrowanym systemie bezpieczeństwa pożarowego SIS-FIRE który jest certyfikowanym rozwiązaniem firmy Schrack Seconet stosowanym do nadzoru i zarządzania obiektami rozproszonymi.
Ze względu na duże rozproszenie obiektów jednym z kryteriów było wykorzystanie 	sieci LAN/WAN dla realizacji bezpośredniej integracji na poziomie protokołu komunikacyjnego (TCP/IP) instalacji sygnalizacji pożarowej z CSMSP. 
Przy wdrożeniu systemu uwzględniono następujące wymagania personelu technicznego odpowiedzialnego za zarządzanie instalacjami sygnalizacji pożarowej w obiektach WUM : 
	Wizualizacja wszystkich stanów elementów wchodzących w skład instalacji sygnalizacji pożarowej w istniejących obiektach WUM.

Obsługa zcentralizowana wszystkich elementów instalacji sygnalizacji pożarowej obiektów WUM.
Możliwość zcentralizowanego przetwarzania aktualnych danych systemowych oraz danych historycznych.
Możliwość przyszłej rozbudowy CSMSP o kolejne integrowane obiekty. 
Dostęp do szczegółowych informacji o stanie indywidualnych elementów instalacji sygnalizacji pożarowej.
Dostęp do dokumentacji technicznej i projektowej powiązanej z elementami instalacji sygnalizacji pożarowej  
Możliwość zdalnej konfiguracji instalacji sygnalizacji pożarowej przez przeszkolonych operatorów.
Możliwość definiowania różnych poziomów autoryzacji dla użytkowników systemu 
Rejestrację stanów systemowych i prac prowadzonych przez użytkowników systemu
Zapewnienie ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do CSMSP.
Wspomaganie użytkownika poprzez nadzorowanie wykonania funkcji sterowania i nadzorowania urządzeń automatyki pożarowej podczas alarmu pożarowego.
Dostęp do gotowych procedur postępowania na wypadek uszkodzenia w dowolnym z obiektów WUM.   
 
	Dla realizacji w/w zadań został zainstalowany centralny system nadzorowania 	składający się z dwóch podsystemów:

	Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiektach rozproszonych SIS-FIRE 

Oprogramowanie do Zdalnego Dostępu do central sygnalizacji pożarowej Integral IP firmy Schrack Seconet.

	W systemie SIS-FIRE uwzględniono licencje oprogramowania dostarczone dla 	CSMSP w ramach systemu SecoLOG oraz FSMS IP.
Wymienione poniżej licencje oprogramowania zostały wykorzystane w systemie SIS-	FIRE poprzez aktualizację oprogramowania.

Konfiguracja centrali INTEGRAL IP MX zainstalowanej w budynku CSR
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	Ilość adresowalnych elementów peryferyjnych systemu sygnalizacji pożarowej
Ilość pętli dozorowych
Ilość
MCP545X
Ilość CUBUS 
MTD 533X
Ilość
BX-OI3
Ilość
BX-REL4
Ilość
BX-O2I4
14
92
679
46
6
25

W celu podłączenia Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP) do Centralnego Systemu Monitorowania Systemów Pożarowych (CSMSP) Nadzoru  będzie wykorzystywany 	interfejs Ethernet z kartą B5-NET2-485, interfejs LAN (X2);
Karta jest zasilana wewnętrznie przez magistralę systemową centrali sygnalizacji 	pożarowej. W wypadku wystąpienia zaniku napięcia w sieci elektrycznej, centrala 	zasila karty z akumulatorów.
Budynek CBI w którym zlokalizowany jest Centralny system monitorowania systemów pożarowych, połączony jest z pozostałymi obiektami w sieć o topologii gwiazdy.
Łącza pomiędzy budynkami wymagane dla przesyłania danych będą współdzielone fizycznie w ramach istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Dla potrzeb komunikacji system jest wydzielony logicznie za pomocą sieci VLAN.
Obiekty WUM połączone są kanałami VPN lub transmisja odbywa się w sieci wewnętrznej (bez VPN).
Do integracji z siecią rozległą(WAN) będą wykorzystane następujące  urządzenia sieciowe: routery firmy Juniper Networks: ISG 2000, SSG320, SSG5 oraz router HP 7202,- przełączniki HP z serii ProCurve: 26xx, 25xx, 54xx zl, 29xx al, 40xx gl.
Przełączniki przewidziane do wpięcia urządzeń zdalnego nadzoru wyposażone są w porty 100 Mb/s.
System umożliwia centralne nadzorowanie i zdalny nadzór nad instalacjami sygnalizacji pożarowej zlokalizowanymi w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu 	Medycznego. Centralny system nadzorowania zainstalowany jest w budynku CBI.
Połączenie systemu nadrzędnego z centralą sygnalizacji pożarowej będzie zrealizowane za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ISP-ETHERNET. 
Moduł komunikacyjny ISP-ETHERNET spełnia rolę interfejsu pomiędzy centralą 	sygnalizacji pożarowej a siecią zewnętrzną WAN. Z jednej strony łączy się z CSP za pomocą lokalnej sieci komputerowej i protokołu komunikacyjnego ISP/IP (Integral Standard Protocol over IP). Z drugiej strony łączy się z systemem nadrzędnym za pośrednictwem sieci WAN i jednego z protokołów sieciowych przystosowanych do pracy w rozległych sieciach komputerowych opartych o Ethernet, gdzie nie można zagwarantować określonego czasu odpowiedzi na pojedynczy pakiet danych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomiędzy CSP a CSMSP.
Wytyczne dla nowych obiektów integrowanych z CSMSP
3.1. Wymagania dotyczące komunikacji WAN
Przy podłączaniu nowych obiektów do CSMSP, WUM powinien zapewnić:
	przyłącze do sieci WAN w postaci jednego portu (standard) lub dwóch portów (komunikacja redundantna) w routerze w standardzie 100Base-TX,

router powinien posiadać technologię RSTP,
jeden stały, zewnętrzny adres ip,
możliwość skonfigurowania sieci na potrzeby CSMSP jako VLAN,
minimalną, gwarantowaną przepustowość łącz dla VLAN-u w poszczególnych lokalizacjach – Quality of Service(QoS),
kodowanie danych przesyłanych w sieci WAN.
3.2. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej.
3.2.1. Podłączenie do infrastruktury teleinformatycznej.
Systemy sygnalizacji pożarowej, które będą podłączane do centralnego systemu nadzoru powinny być wyposażone w kartę komunikacyjną obsługującą protokół ISP-IP (Integral Standard Protocol over IP).
Dla centrali Integral IP MX jest to jedna z następujących kart: B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FXM, B5-NET2-FXS, B5-LAN. 
Dla centrali Integral IP CX może być zastosowana jedna z następujących kart: B6-NET2-485, B6-NET2-FXM, B6-NET2-FXS, B6-LAN.
3.2.2. Integracja z systemem CSMSP.
Systemy pracujące w ramach CSMSP powinny być rozszerzone o elementy instalacji sygnalizacji pożarowej, które będą z jego poziomu zarządzane. W szczególności dotyczy to:
	rozszerzenie systemu SIS-FIRE o nowe plany obiektowe, schemat blokowy instalacji i plany dojazdu straży pożarnej.

rozszerzenie systemu SIS-FIRE o nowe elementy instalacji sygnalizacji pożarowej i szczegółowe opisy użytkownika.
rozszerzenie systemu SIS-FIRE o zbiorcze parametry systemowe i procedury nadzoru realizacji funkcji sterowania i nadzorowania uwzględniające charakterystykę podłączanego obiektu w zakresie ochrony ppoż.

W Fazie przygotowania oferty, Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie podłączenia centrali pożarowej zlokalizowanej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym do CSMSP będącego w posiadaniu Zamawiającego, co należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
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PW-02 
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7.14. Demontaże istn. Instalacji SAP – poziom 2 piętra PW-14 
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I. Przedmiot , podstawa  i zakres opracowania. 
 


Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji 
alarmowej pożarowej SAP w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61.  


 
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są : 
 


 Umowa nr ATJ_2015/EL/1987 z dnia 09.04.2015r. 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Zamawiającego; 
 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana; 


 
oraz obowiązujące:  
 
 - Normy:  
 
 PN-EN 54-1:2011E Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie; 
 PN-EN 54-2:2002P Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji 


pożarowej; 
 PN-EN 54-2:2002/A1:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale 


sygnalizacji pożarowej; 
 PN-EN 54-3:2003P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 


alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne; 
 PN-EN 54-3:2003/A2:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe 


urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne;  
 PN-EN 54-7:2004P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki 


punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji;  


 PN-EN 54-7:2004/A2:2009P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu 
-- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji ; 


 PN-EN 54-11:2004P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe;  


 PN-EN 54-11:2004/A1:2006P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe;  


 PN-EN 54-13:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena 
kompatybilności podzespołów systemu ; 


 PN-EN 54-17:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć;  
 PN-EN 54-18:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 


wejścia/wyjścia;  
 PN-EN 54-21:2009P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia 


transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych; 
 PN-EN 54-23:2010E Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 


urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne;  
 PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne 


planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;  
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- Inne uregulowania: 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000; 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami 


wykonawczymi; 
 Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 


znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998;  


 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 


warunków technicznych, .jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 


r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów; 


 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania; 


 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania; 


 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 
U. nr 80 z 1999r., poz. 912); 


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47 z 2003r., poz. 401); 


 Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń, firmy 
Schrack Seconet. 


 Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentów urządzeń 
 


 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie w budynku Rektoratu WUM w 


Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP wraz z 
demontażem istniejącej instalacji SAP i przyłączeniem istniejących urządzeń obrony 
przeciwpożarowej obiektu do nowej instalacji SAP.   
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III. Opis techniczny instalacji SSP. 
 
3.1. Charakterystyka budynku.  
 


Budynek Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany jest na 
terenie WUM na rogu ulic Ks. Trojdena i Al. Żwirki i Wigury.  


 
Jest to budynek biurowy o konstrukcji szkieletowej, 7-mio kondygnacyjny, 


podpiwniczony. Kształt zbliżony do litery „C”, o przybliżonych wymiarach 61 x 21m.  
 
Budynek posiada 3 klatki schodowe (środkowa tylko do 2 piętra), oraz 3 windy 


zlokalizowane w środkowej części budynku. Klatki schodowe wyposażone są w sprawną 
instalację oddymiania grawitacyjnego, która nie jest przewidziana do demontażu.  


 
Wysokość kondygnacji wynosi 3,6m na parterze i VI piętrze, na pozostałych 


kondygnacjach 3,30m.  
 
Powierzchnia zabudowy : 1241,54m2.  


 
W budynku planuje się kompleksową wymianę istniejącego systemu SSP prod. 


POLON ALFA, na nowy system produkcji Schrack Seconet z przyłączeniem tego systemu do 
Centralnego monitoringu WUM.  Na poziomie parteru zlokalizowane jest pomieszczenie 
portierni, gdzie projektuje się zainstalowanie centrali sygnalizacji pożaru. 
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3.2. Demontaże.  


 
W budynku Rektoratu WUM funkcjonuje stary system sygnalizacji pożaru pracujący w 


oparciu o urządzenia produkcji firmy POLON-ALFA. System ten jest przewidziany do 
demontażu z uwagi na jego zużycie i problemy z prawidłowym funkcjonowaniem.  
 
 Przewiduje się demontaż kompletu urządzeń oraz części okablowania.  
 
Zakres demontażu: 
 
- centrala sygnalizacji pożaru – kpl. 1;\ 
- izotopowa czujka dymu wraz z gniazdem – szt. 450; 
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – szt. 39; 
- optyczny wskaźnik zadziałania czujki – szt. 146; 
- okablowanie systemu – kpl. 1; 
 


Izotopowe czujki dymu należy zdemontować i zutylizować zgodnie z przepisami 
Państwowej Agencji Atomistyki , a protokół z utylizacji przekazać Zamawiającemu.  
 


3.3. Założenia projektowe dla systemu SAP.  


 


Topologia systemu Integral IP MX 
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W budynku Rektoratu WUM projektuje się wykonanie instalacji sygnalizacji 


pożarowej. Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-
CEN/TS 54-14  Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania eksploatacji i konserwacji. Wymagania, które będzie spełniać instalacja 
sygnalizacji pożarowej: 


a) zakres dozorowania  - ochrona całkowita  


b) lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru ( CSP ) –   na lokalizację centrali sygnalizacji 


pożarowej  przewidziano  pomieszczenie portierni zlokalizowane na poziomie parteru 


budynku.  


c) podstawowe parametry systemu sygnalizacji pożarowej: 


- adresowalność elementów wykrywczych ( czujek pożarowych  i ręcznych ostrzegaczy    
pożarowych); 


- realizowane funkcje: automatyczne wykrywanie pożaru w całym obiekcie,  sterowanie  
wyłączeniem central wentylacyjnych, sterowanie pracą pożarową dźwigów osobowych, 
sterowanie instalacją oddymiania klatki schodowej, sterowanie instalacją gaszenia w 
pomieszczeniu serwerowni; 


d) do wykrywania pożaru zostały przyjęte czujki wielokryteriowe dymu i temperatury.  


e)  na drogach ewakuacyjnych ( korytarzach i przy wejściu do klatek schodowych ) będą 
zastosowane ręczne ostrzegacze pożaru. 


f) projektuje się włączenie centrali SAP w budynku Apteki do systemu centralnego 
monitoringu obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 


ALGORYTM 


Współdziałanie systemu sygnalizacji pożaru z innymi systemami w czasie pożaru:  


1) Wykrycie zjawisk pożarowych przez  czujki pożarowe w wywołuje: 


 sygnalizację wewnętrznego alarmu I stopnia – sygnalizowane przez centralę alarmową, 
przeznaczone dla obsługi,   bez transmisji do jednostki straży pożarnej), inspekcję 
i rozpoznanie zagrożenia pożarowego przez obsługę w czasie nie dłuższym niż 3 min. od 
potwierdzenia przyjęcia alarmu I stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu I stopnie – 30 
sekund.  


 przyśpieszenie alarmu II stopnia ( pożar ) realizowane jest przez wciśnięcie ręcznego 
ostrzegacza  pożarowego w razie stwierdzenia przez obsługę faktycznego wystąpienia 
pożaru; 


2)  Alarm II stopnia (następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez 
obsługę przyjęcia alarmu I stopnia lub po upływie czasu przeznaczonego na rozpoznanie 
oraz wciśnięciu przycisku pożarowego)  


W czasie alarmu pożarowego II stopnia następuje w zagrożonej strefie pożarowej: 


 automatyczne uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku;  
 sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom parteru i unieruchomienie ich z drzwiami 


otwartymi; 
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 wyłączenie central wentylacyjnych; 
 transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej. 


Uruchomienie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych następuje w 
momencie wykrycia przez system SAP pożaru (alarm II stopnia) w obrębie wydzielonych 
klatek schodowych, lub wciśnięcia alarmowych przycisków oddymiania.  
 


Wciśnięcie przycisku ROP w obiekcie (z wyłączeniem przycisku ROP zainstalowanego 
przy centrali alarmowej) powoduje wywołanie alarmu II stopnia, włączenie sygnalizacji 
akustycznej, przesłanie sygnały do PSP, ale nie powoduje uruchomienia wysterowań. 
Wysterowanie te uruchamiają się wyłącznie w przypadku wykrycia pożaru przez czujki. 
Wciśnięcie przycisku ROP zainstalowanego przy centrali powoduje alarm II stopnia i 
uruchomienie wszystkich wysterowań pożarowych w budynku.  
 


3.4. Charakterystyka i konfiguracja systemu SAP.  
 


Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej (SAP) zastosowanej w budynku 
jest wczesne wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu: 
 
- poprawienia bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zwiększenie szansy jego 
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia; 
- ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku oraz jego wyposażenia i związanych z nimi 
strat materialnych przez skrócenie czasu pomiędzy wykryciem pożaru i rozpoczęciem 
skutecznej akcji ratowniczej; 
- wysterowanie urządzeń zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym 
budynku; 
 


Projektowana instalacja SAP ma spełniać kryteria użyteczności dla ww. celów z tym, 
że bezpieczeństwo osobiste użytkowników traktowane jest priorytetowo. 


 
Projektowane urządzenia posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia urządzeń do 


stosowania w ochronie przeciwpożarowej obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz w Państwach Unii Europejskiej. 


 
 Dla obiektu projektuje się zastosowanie nowoczesnego analogowego systemu SAP 
typu BMZ Integral IP MX produkcji firmy SCHRACK SECONET.  Decyzja o wyborze 
technologii uwarunkowana została zarówno aspektami technologicznymi (pełna redundancja 
systemu, zastosowanie czujek wielokryteriowych) jak i aspektami ekonomicznymi.  
 
Walory systemu :    
- elastyczna architektura, umożliwiająca elastyczną rekonfigurację systemu pod potrzeby 
przyszłych użytkowników powierzchni;  
- najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stosowane w systemach 
przeciwpożarowych; 
- zdalny nadzór nad systemem poprzez sieć internetową; 
- niezawodność elementów systemu i ich odporność na czynniki zewnętrzne; 
- sieć autoryzowanych firm , co ma znaczenie dla celów serwisowych; 
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3.5. Centrala systemu SSP.  
 


Centrala systemu SAP typu Integral IP MX zainstalowana zostanie na ścianie 
pomieszczenia portierni na poziomie parteru budynku w miejscu pokazanym na planie 
instalacji. Wysokość montażu – 1,4m od poziomu podłogi – dolna krawędź obudowy. Dla 
centrali musi być zapewniony łatwy i wygodny dostęp dla obsługi oraz serwisu.  
 


Zestawienie najważniejszych cech: 


 100% zdublowanie (redundancja) wszystkich komponentów 
architektury sprzętowej i programowej, 


 możliwość pracy w sieciach kratowych z wykorzystaniem 
połączeń w sieci LAN (TCP/IP), 


 zastosowanie nowej technologii pętli dozorowych X-LINE, 
 rozszerzona pamięć zdarzeń do 65000 pozycji, 
 praca w sieci — do 62496 CSP,100% kompatybilność z 


poprzednimi systemami, 
 protokoły komunikacyjne BACnet/OPC/ISP. 


 
 
  
Centrala wyposażona zostanie w :  
 


Nazwa urządzenia/materiału Nr katalogowy Nr rzeczowy jm Ilość
B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-
PSU (7A) B5-SCU-CP FG052102- szt. 1
B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, do 500 
elementów B5-DXI2 EG072912- szt. 2


Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-485 B5-NET2-485 EG072910- szt. 1


Redundantna karta interfejsów B3-USI4 B3-USI4 EG072815- szt. 1
B5-OM8 Redundantna karta sterująca - 8 wyjść 
nadzorowanych B5-OM8 20-1000002-01- szt. 1


Adapter komunikacyjny RJ45 KUP 9RJ45 20-1400000-01- szt. 2


Karta pamięci SD 512 MB SD-CARD FG020325-D szt. 1


Maskownica wolnych slotów Integral IP B3 BLIND FG06240-9- szt. 7


B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL B5-CII 20-1030000-01- szt. 1


MAP Płyta opisowa w wersji polskiej 
MAPTXT-RA 


PL01 20-1032005-01- szt. 1


Akumulator 12 V 44 Ah AKKU 44 HG691017-E szt. 2


 
 Centrala wyposażona będzie w wejścia dla 4 pętli dozorowych. W obiekcie 
przewiduje się wykorzystanie 4 pętli.  
 
 Centrala zasilana będzie w energię elektryczną istniejącą wydzieloną linią zasilającą 
wykonaną przewodem typu HDGs 3x2,5mm2 wyprowadzoną z rozdzielnicy RG nn sprzed 
pożarowego wyłącznika prądu.  
  


Dla zasilania awaryjnego systemu przewiduje się 2 akumulatory 12V/44Ah połączone 
szeregowo. Akumulator dobrano w taki sposób aby zagwarantować zasilanie systemu na 72 
godziny po zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej budynku.  
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3.6. Podłączenie centrali SAP do centralnego monitoringu WUM.  
 
Konfiguracja centrali INTEGRAL IP MX 
 


 
 
Ilość adresowalnych elementów peryferyjnych systemu sygnalizacji pożarowej 


Ilość pętli 
dozorowych 


Ilość 
MCP545X 


Ilość CUBUS 
MTD 533X 


Ilość 
BX-OI3 


Ilość 
BX-REL4


Ilość 
BX-O1 


Ilość 
BX-O2I4 


4 32 420 4 1 3 1 
 


W celu podłączenia Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP) do Centralnego Systemu 
Nadzoru (CSN) będzie wykorzystywany interfejs Ethernet z kartą B5-NET2-485, interfejs 
LAN (X2); 
 


Karta będzie zasilana wewnętrznie przez magistralę systemową centrali sygnalizacji 
pożarowej. W wypadku wystąpienia zaniku napięcia w sieci elektrycznej, centrala zasila karty 
z akumulatorów. 
 


Budynek CBI w którym zlokalizowany będzie Centralny system nadzoru CSN jest 
połączony jest z pozostałymi obiektami w sieć o topologii gwiazdy. 
 


Projektowane łącza pomiędzy budynkami wymagane dla przesyłania danych do CSN 
będą współdzielone fizycznie w ramach istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Dla potrzeb 
komunikacji system będzie wydzielony logicznie za pomocą sieci VLAN. 
 


Obiekty WUM połączone są kanałami VPN lub transmisja odbywa się w sieci 
wewnętrznej (bez VPN). 
 


Do integracji z siecią rozległą(WAN) będą wykorzystane następujące  urządzenia 
sieciowe: routery firmy Juniper Networks: ISG 2000, SSG320, SSG5 oraz router HP 7202,- 
przełączniki HP z serii ProCurve: 26xx, 25xx, 54xx zl, 29xx al, 40xx gl. 
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Przełączniki przewidziane do wpięcia urządzeń zdalnego nadzoru wyposażone są w 
porty 100 Mb/s. 
 


System powinien umożliwiać centralne nadzorowanie i zdalny nadzór nad 
instalacjami sygnalizacji pożarowej zlokalizowanymi w obiektach Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w tym również Budynku Rektoratu. Centralny system 
nadzorowania będzie zainstalowany w budynku CBI.  
 


W budynku Rektoratu projektuje się zainstalowanie obok centrali CSP – szafy 
zasilająco-sterującej wyposażonej w :  
 
 Karta B5-NET2 485, interfejs LAN 0A i 0B (X2); 
 Karta B5-LAN, interfejs LAN A/B (X2) i B (X3); 


 
Karty są zasilane wewnętrznie przez magistralę systemową centrali sygnalizacji 


pożarowej. W wypadku wystąpienia zaniku napięcia w sieci elektrycznej, centrala zasila karty 
z akumulatorów. 
 


Połączenie systemu nadrzędnego z centralą sygnalizacji pożarowej będzie 
zrealizowane za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ISP-ETHERNET.  
 


W budynku Rektoratu ze względu na zastosowanie centrali Integral IP MX wyposażonej 
w kartę B5-NET2 485 z jednym portem Ethernet zastosowano pojedynczy zestaw urządzeń 
zgodny z technologią bezpieczeństwa zastosowaną w centrali. 
 


Moduł komunikacyjny ISP-ETHERNET spełnia rolę interfejsu pomiędzy centralą 
sygnalizacji pożarowej firmy Schrack-Seconet a siecią zewnętrzną WAN. Z jednej strony 
łączy się z CSP za pomocą lokalnej sieci komputerowej i protokołu komunikacyjnego ISP/IP 
(Integral Standard Protocol over IP). Z drugiej strony łączy się z systemem nadrzędnym za 
pośrednictwem sieci WAN i jednego z protokołów sieciowych przystosowanych do pracy w 
rozległych sieciach komputerowych opartych o Ethernet, gdzie nie można zagwarantować 
określonego czasu odpowiedzi na pojedynczy pakiet danych. Jego głównym zadaniem jest 
zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomiędzy CSP a CSN. 
 


W systemie komunikacji z CSN projektuje się zastosowanie przełącznika 
zarządzalnego  o następujących parametrach: 
 
 co najmniej 8 portów w standardzie 100Base-TX, 
 zasilanie 24VDC, 
 redundancja sieci wykorzystująca Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) zgodnie z 


IEEE 802.1W, 
 monitorowanie stanu urządzenia za pomocą protokołu MODBUS/TCP, 
 zapewnienie odpowiedniej jakości połączeń Quality of Service (QoS). 


 
Do zasilania modułu komunikacyjnego i przełącznika zarządzalnego projektuje się 


zainstalowanie zasilacza buforowego 24V o wydajności prądowej równej 3A wyposażonego 
w akumulatory zasilania awaryjnego zapewniających podtrzymanie stanu pracy przez 72 h. 
Zasilacz zainstalowany będzie w pomieszczeniu portierni pod szafą zasilająco – sterowniczą. 
Zasilacz sieciowy będzie zasilany w energię elektryczną z obwodu zasilania 230V centrali 
CSP.  
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3.7.  Automatyczne detektory zagrożenia pożarowego.  
 


Ochrona obiektu realizowana będzie za pomocą automatycznych detektorów 
wykrywających zjawiska pożarowe – czujek.  
 Projektuje się zastosowanie interaktywnych czujek 
wielokryteriowych (TF1-TF9) typu CUBUS MTD 533X.  
 
CUBUS MTD 533X może być stosowana jako czujka dymu, ciepła 
lub jako czujka dualna dymu i ciepła. Jest ona indywidualnie 
programowana i dostosowywana do warunków otoczenia, w 
których pracuje. Czujka wykrywa we wczesnym stadium tlące się 
ogniska pożarów i pożary otwarte, przy czym rozpoznaje i analizuje 
parametry dymu (wykorzystując zasadę Tyndalla) oraz ciepła 
(zasada sensora NTC). Dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii CUBUS Nivellierung, detektor stale nadzoruje warunki 
atmosferyczne takie jak temperatura bezwzględna, względny 
przyrost temperatury i przejrzystość powietrza. Bazując na tych 
parametrach dobierana jest optymalna czułość oraz parametry dla 
każdego obszaru, który czujka nadzoruje – w ten sposób czujka 


odporna jest na kosztowne alarmy fałszywe. 
 
Cechy:  
• alarm pożarowy po wykryciu dymu lub wzroście temperatury lub po wykryciu dymu i wzrostu 
temperatury 
• poziom czułości oraz klasa temperaturowa ustawiane zgodnie z normą EN 54 
• wyjście alarmowe dla zewnętrznego wskazania alarmu 
• sygnalizacja stanu przedalarmowego przy 50% oraz przy 75% progu alarmowym 
• 2 - stopniowe rozpoznanie stanu zanieczyszczenia 
• automatyczna regulacja progu zadziałania kompensująca wpływ otoczenia 
• filtr alarmów eliminujący występowanie alarmów fałszywych 
• analiza dymu wspierana funkcją analizy temperatury 
• ocena wielkości pożaru za pomocą algorytmu oprogramowania 
• wskazanie alarmu za pomocą diody LED widocznej w promieniu 360° 
• możliwość odłączenia poszczególnych czujek 
• zintegrowany izolator zwarć 
• możliwość odczytu całkowitego czasu pracy na obiekcie i poziomu zanieczyszczenia 
 
 Czujki instalowane będą na sufitach dozorowanych pomieszczeń w miejscach 
pokazanych na planach instalacji. Czujki instalowane będą w systemie za pośrednictwem 
gniazd typu USB-501-1.  
 


Gniazda mocować do stropu za pomocą kołków rozporowych fi 8.  
Poniżej schemat podłączeń gniazd USB-501-1. Należy zwrócić 
uwagę na polaryzację żył w przewodzie YnTKSY ekw.  
L (+)   – żyła biała; 
GND (-)  – żyła niebieska;  
SHLD   – ekran; 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłość ekranu, oraz na 
precyzyjną obróbkę końcówek przewodów, aby zapobiec ich 
ułamaniu. 
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W obiekcie występują czujki instalowane w przestrzeni międzystropowej. Od czujek 
tych należy na strop podwieszany wyprowadzić linię z dodatkowym optycznym wskaźnikiem 
zadziałania czujki typu BX-UPI.  
 
 Wskaźniki należy instalować bezpośrednio pod czujką na stropie podwieszanym.  
 


Wskaźnik zadziałania służy do szybkiej identyfikacji i 
lokalizacji alarmu pożarowego w sytuacji, kiedy wskaźnik LED 
czujki jest schowany lub zasłonięty (podwójne podłogi, strefy 
międzystropowe itp) Po zadziałaniu czujki, zostaje wysłany 
telegram alarmowy do wskaźnika BX-UPI, który wysyła pulsujące 
światło w kolorze czerwonym BX-UPI składa się z białej 
wykonanej z tworzywa obudowy z trójkątną czerwoną 
powierzchnią świetlną, płytki elektroniki z czerwoną diodą LED i 2-


pinowych zacisków śrubowych do podłączenia przewodów. Wskaźnik zadziałania jest 
podłączany za pomocą 2 zacisków śrubowych bezpośrednio do wyjścia czujki pożarowej 
wzgl. do modułu BX-AIM techniki X-LINE. 
 


3.8.  Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP.  
 


W ciągach komunikacyjnych, przy wyjściach z budynku, przy klatkach schodowych i 
na zewnątrz budynku będą instalowane ręczne ostrzegacze pożarowe. 
 


Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować bezpośrednio na ścianie na wys. 
1,40m. od podłogi na drogach ewakuacyjnych (w miejscach oznaczonych na planach 
instalacji ), tak żeby były one widoczne i łatwo dostępne.  
 


Zastosowane zostaną adresowalne ROP-y typu MCP545.  
 
Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X służy do ręcznego 
wyzwalania alarmu pożarowego zgodnie z normą EN 54-11 (typ 
A). Alarm jest wywoływany przez rozbicie (wciśnięcie) szybki. Stan 
alarmu sygnalizowany jest na wbudowanej czerwonej diodzie LED 
i trwa do momentu założenia nowej szybki zapasowej.  
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W komplecie z ręcznym ostrzegaczem znajduje się szybka oraz kluczyk testowy służący do 
przeprowadzenia testu działania przycisku. 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


3.9.  Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi – moduły wejść/wyjść.  
 
 W obiekcie przewiduje się następujące wysterowania (po uaktywnieniu alarmu 
pożarowego II stopnia) :  
 


1. Wyłączenie central wentylacyjnych; 
2. Sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom parteru; 
3. Uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych poprzez wysterowanie central 


oddymiania.  
4. Uruchomienie systemu gaszenia w pomieszczeniu serwerowni; 
5. Zamknięcie klapy pożarowej w pomieszczeniu serwerowni; 


 
Wysterowania oraz monitorowanie tych funkcji odbywać się będzie za pomocą 


modułów wejść/wyjść typu BX-O1, BX-OI3, BX-O2I4, BX-REL4; 
 


Moduły instalowane będą w puszkach typu GEH MOD IP66 oraz GEH MOD2 IP66 . 
Wprowadzenia przewodów odbywają się poprzez nyple MM SN M20. Moduły instalować na 
ścianach na wys. ok. 30 cm poniżej sufitu.  
 


Należy pamiętać, że odległość modułu od zacisków urządzenia wysterowanego nie 
może przekraczać 10m.  
 


Sterowanie należy wykonać przewodem uniepalnionym typu HTKSH PH90 1x2x1,4 
mm. Monitorowanie należy wykonać przewodem typu YnTKSY 2x2x0,8mm.  
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Wszystkie sterowania pożarowe realizowane 


przez system SSP muszą być realizowane hardwarowo 
(„twardodrutowo”). Oznacza to, że linie sterujące 
wyprowadzone z programowalnych wyjść 
przekaźnikowych w centrali SSP bądź w modułach pętli 
dozorowych muszą być dołączone bezpośrednio do 
układu elektrycznego zasilania sterowanego urządzenia 
bez pośrednictwa elementów innych systemów np. 
sterowników automatyki obiektowej. 
 
 Dla potrzeby wyłączania central wentylacyjnych 
obiektu zaprojektowano w pomieszczeniu wentylatorni na 
poziomie piwnicy jeden moduł 4- wyjść sterujących typu 
BX-REL4. Moduł zlokalizowany będzie w pobliżu szaf 
sterowniczych central wentylacyjnych. Sygnały sterujące 
zostaną włączone w odpowiednie wejścia sterujące w 
szafach. Prace te należy wykonać w ścisłej współpracy z 
konserwatorem instalacji wentylacji obiektu.  
 
 Sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom 
parteru i pozostawienie ich z drzwiami otwartymi 
realizowane będzie za pomocą modułów typu BX-O1 (1-
wyjście sterujące). Moduły zainstalowane będą w pobliżu 
szaf sterowniczych dźwigów osobowych. Sygnały należy 
wpiąć w odpowiednie wejście szafy sterowniczej. Prace 
te należy wykonać w ścisłej współpracy z konserwatorem 
dźwigów w obiekcie. 


 
 Uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych. Przy centralach oddymiania 
prod. D+H należy zainstalować moduły wejść/wyjść typu BX-OI3. Sygnały sterujące 
wprowadzone zostaną w odpowiednie wejście centrali oddymiania. Przewiduje się 
monitorowanie otwarcia klapy, o ile siłowniki wyposażone są w zestyki krańcowe 
umożliwiające tą funkcję.  
 
 Sterowanie instalacją oddymiania odbywać się będzie wyłącznie w przypadku 
wykrycia pożaru w obrębie klatki schodowej.  
 
 W pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru funkcjonuje instalacja gaszenia 
gazem.  


 
  Z uwagi na wprowadzenie do 
pomieszczenia serwerowni nowych czujek 
zaprojektowano moduł wejść/wyjść typu BX-02I4, 
poprzez który sterowana będzie centrala systemu 
gaszenia. Przewidziano też wyprowadzenie 
sygnałów monitorujących stan pracy systemu 
gaszenia do centrali SAP. Prace te należy 
wykonać w ścisłej współpracy z konserwatorem 
instalacji gaszenia. 
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 Dodatkowo sterowana i monitorowana będzie klapa pożarowa zainstalowana w 
pomieszczeniu serwerowni. Funkcje te będą realizowane za pomocą modułu BX-OI3.  
 


3.10.  Sygnalizacja alarmowa.  


 
W obiekcie projektuje się wykonanie czterech linii sygnalizatorów optyczno-


akustycznych. Łącznie projektuje się zainstalowanie 34 sygnalizatorów akustyczno 
optycznych typu SA-K7N produkcji firmy W2 instalowanych za pośrednictwem puszek 
instalacyjnych typy PIP-3A. Łączenia odgałęzień linii sygnalizacyjnych należy wykonać w 
puszkach typu PIP 1A 


 
 


Sygnalizatory należy instalować na ścianach lub sufitach 
pomieszczeń w miejscach oznaczonych na planach instalacji.  
Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego 
(korpus i podstawa ABS, soczewka PC), w której znajdują się 
podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się 
źródło światła – diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N mają 
umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające, złącze 
wyłącznika WSD oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za 
pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora 
– „master” lub „slave”, jak również wzoru dźwięku. 


Sygnalizator SA-K7N występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zależności od wersji 
sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe 
od 0,4lx). Sygnalizator spełnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-
3:2003+A2:2007. W budynku przewiduje się zastosowanie sygnalizatorów 3m.  
 


 
 


 
Sygnalizatory instalowane będą do podłoża za pomocą puszek PIP 
1AN.  Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-1AN 
wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera 
ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym 
jednorazowego zadziałania (wersja z bezpiecznikiem). Puszka posiada 
osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do 


podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego 
urządzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy 
metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka PIP-1AN charakteryzuje się przelotowym 
prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Puszka umożliwia 
poprowadzenie do dwóch przewodów ze ściany. Firma W2 do sygnalizatorów serii SA-K 
produkuje puszki PIP-1AN z bezpiecznikiem 0,375A. W zamówieniu klient określa typ i 
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wartość bezpiecznika odpowiedniego dla urządzenia podłączonego przez omawianą puszkę 
typu PI 
 


 
 


Linie sygnalizacyjne zostaną wykonane przewodami PH90 typu HTKSH PH90 
1x2x1,4mm układanymi na podłożu za pomocą certyfikowanych uchwytów montażowych 
zgodnych z certyfikatem kabla. Łącznie przewodów linii sygnalizacyjnych należy wykonywać 
w puszkach typu PIP-1AN.   


 


3.11.  Organizacja alarmowania.  
 


Przewiduje się dwustopniową organizację alarmowania:  
 
- alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę automatyczną, 
przeznaczony wyłącznie dla obsługi, sygnalizowany wewnętrznym brzęczykiem centralki 
SAP, którego odebranie powinno być potwierdzone przez obsługę w czasie T1 nie 
przekraczającym 30 sekund; nie potwierdzony alarm I stopnia przechodzi automatycznie w 
alarm II stopnia.  
 
 Uwaga: czas ten może ulec zmianie w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. ochrony 
pożarowej. W I stopniu alarmu zostają uruchomione wysterowania klap pożarowych 
(wydzielenie strefy zagrożonej) oraz zostanie wyłączona wentylacja bytowa. 
 
- po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa powinna dokonać rozpoznanie 
zagrożenia w czasie T2 nie przekraczającym standardowo 3 minut; przed upływem czasu T2 
w przypadku nie wykrycia zagrożenia alarm może być skasowany na panelu obsługi 
centralki. Czas T2 może ulec zmianie wg zaleceń stacji monitorowania i przy akceptacji 
właściciela i rzeczoznawcy ds. ochrony pożarowej. 
 
- po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (pełny, 
pożarowy) podczas którego następuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, 
urządzeń przeciwpożarowych oraz urządzenia transmisji alarmu do PSP. 
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- użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w 
stan alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia również obsłudze skrócenie czasu T2 w 
przypadku kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrożenie pożarowe. 
 
- po użyciu ręcznego ostrzegacza pożarowego (bez wcześniejszego alarmu od czujki) 
wysterowania pożarowe ograniczone do sygnalizacji akustyczno-optycznej na centrali 
sygnalizacji pożarowej, wysterowania monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałe 
sterowania po detekcji pożaru przez czujki pożarowe (lokalizacja pożaru z dokładnością do 
strefy). 
 


Z systemu sygnalizacji pożaru (przy alarmie II stopnia) przewiduje się wysterowanie 
sygnalizacji akustycznej. 
  


3.13.  Przesyłanie informacji do PSP.  


 
Centrala sygnalizacji pożarowej została przystosowana do połączenia z lokalną 


jednostką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Urządzenia Transmisji Alarmów 
(UTA). Z nadajnikiem UTA CSP została połączona bezpośrednio. Centrala umożliwia 
przesyłanie sygnałów alarmu ogólnego II stopnia, oraz sygnału ogólnego uszkodzenia 
systemu poprzez zamknięcie odpowiednich styków przekaźnikowych w CSP.  


 
Sposób transmisji sygnałów z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA 


dostarczony zostanie przez firmę specjalizującą się w monitoringu i transmisji alarmów w 
przypadku podpisania stosownej umowy przez użytkownika obiektu z firmą świadczącą 
usługę transmisji sygnałów do Straży Pożarnej.  


 
Połączenie między CSP a UTA należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm 


 


3.12.  Wykonanie instalacji kablowej systemu SAP.  
 
Podstawowym typem kabla dla instalacji sygnalizacji pożarowej (pętle dozorowe) jest 


kabel telekomunikacyjny typu YnTKSYekw 1x2x1mm. Jest to kabel koloru czerwonego, w 
powłoce z polwinitu nie rozprzestrzeniającego ognia, z izolacją z PCW, z pojedynczą skrętką 
dwużyłową otoczoną wspólnym ekranem.  


 
 
 
 


 
 
Budowa taka zapewnia kablowi optymalne parametry elektryczne, mechaniczne i 


pożarowe.  
 
Uwaga. W pętlach dozorowych funkcjonują moduły sterujące z programowalnym 


położeniem w stanie uszkodzenia instalacji lub odłączenia (programmable fail-safe position). 
Oznacza to, iż w przypadku uszkodzenia (spalenia) przewodów moduły te realizują 
automatycznie zaprogramowaną funkcję pożarową. Zastosowanie tego rozwiązania zwalnia 
z obowiązku stosowania w pętlach z modułami sterującymi kabli unieplanionych PH. 
Rozwiązanie to jest uznane i honorowane przez odpowiednie służby PSP.  
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Instalację sterowań pożarowych, a szczególnie do sterowań wymagających zasilania 
w czasie alarmu pożarowego należy wykonać kablem HTKSH PH90 1x2x1,4mm 
montowanym na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych, tak by zapewniać ciągłość 
dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania 
urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. 
 


Podobnie rozwiązane będzie wykonanie linii sygnalizacyjnych.  Kable, przewody oraz 
zamocowania powinny mieć aktualny certyfikat ITB i CNBOP. 
 
 Przewody te należy instalować mocując do ściany przy pomocy uchwytów 
metalowych certyfikowanych.  
 
 Monitorowanie stanu położenia urządzeń zewnętrznych ochrony p.poż. obiektu 
należy wykonać przewodami typu YTKSY 2x2x0,8mm.  
 


 
 Instalację zasilania 230V dla centrali SSP, zasilacza sieciowego MERAWEX, należy 
wykonać przewodami kabelkowymi o odporności ogniowej 90 min (E90) typu NKGs 
3x2,5mm2.  


 
 
Połączenie centrali SSP z szafą teleinformatyczną budynku GPD 
należy wykonać skrętką ekranowaną FTP kat. 5E. 
 
 
   


Przewody prowadzone będą natynkowo w rurkach PCV RL 
18, oraz w pom. pozbawionych sufitów podwieszanych w korytkach natynkowych PCV LSOH 
25x18mm, a także w pomieszczeniu portierni w korytku kablowym PCV 60x40mm.  
 
 Trasy kablowe dla instalacji SAP pokazano na planach instalacji.   
 


Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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3.13.  Wytyczne montażowe.   


 
Przed montażem urządzeń należy upewnić się, że warunki środowiskowe 


odpowiadają wymogom i są zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu 
urządzeń  należy sprawdzić stan połączeń śrubowych aparatury i osprzętu elektrycznego 
oraz połączeń przewodów - zacisków. Momenty dokręcenia śrub zgodnie DTR producenta.  
 


Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia należy połączyć do bednarki 
uziemiającej. Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. 
 


Przed montażem rur i listew elektroinstalacyjnych wykonać trasowanie uwzględniając 
konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji teleelektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
 


Wszystkie przejścia obwodów instalacji teleelektrycznych przez ściany, stropy i itp. 
powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 
 


Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 
powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie 
wolno łączyć kabla systemu sygnalizacji pożarowej w miejscach innych niż elementy pętli 
dozorowej.  Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie 
zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
 


Instalacja teleelektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, a w szczególności 
elektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
 


Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający 
odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to 
wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. 
Zapewniono dostęp do centrali systemu i nie należy miejsca montażu zastawiać meblami lub 
innymi urządzeniami. 
 


Wyposażenie teleelektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby 
zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 


- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 


- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
 


Należy zapewnić dostęp do czujek. Czujki zaprojektowano w miejscach nie 
kolidujących z innymi instalacjami a w przypadku zmian w prowadzeniu np. kanałów 
wentylacyjnych i przypadku wystąpienia kolizji należy powiadomić projektanta. 
 


Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z 
uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu 
przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z 
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uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym 
czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 
 


Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być 
narażone. W przypadku zmian warunków środowiskowych lub niezgodności z 
zaprojektowanymi warunkami środowiskowymi w obiekcie należy powiadomić projektanta 
Przewody instalacji teleelektrycznych układać w sposób podany w Dokumentacji 
Projektowej: 


- natynkowo w rurach instalacyjnych, 
- natynkowo za pomocą uchwytów (dotyczy kabla o odporności ogniowej), 
- na dedykowanych lub w oddzielnych przegrodach na wspólnych z innymi instalacjami 


słaboprądowymi drabinkach kablowych i kanałach instalacyjnych. 
Elementy systemów teleelektrycznych montować w miejscach podanych w Dokumentacji 
Projektowej.  
 


3.14.  Wymagania dla urządzeń.   
 


Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia, tam gdzie jest to 
wymagane, muszą posiadać dokumenty uprawniające do stosowania ich w Polsce. 
 


Wykonawca powinien dołączyć stosowne dokumenty. Wszystkie urządzenia i 
materiały, za wyjątkiem tych używanych tymczasowo, powinny być fabrycznie nowe, 
nowoczesne, nieuszkodzone, nigdy wcześniej nieużywane i być odpowiednio wysokiej 
jakości, chyba, że zostało wyspecyfikowane inaczej. Wszystkie urządzenia i materiały 
powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę. Oprócz elementów systemu 
produkcji Schrack Seconet, dopuszcza się zastosowanie pozostałych urządzeń - 
ekwiwalentnych. „Ekwiwalent” oznacza produkt, który w opinii Inspektora nadzoru jest 
równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod 
względem parametrów technicznych i ceny. 
 


Wszystkie urządzenia montować zgodnie z wymaganiami producenta podanymi w 
DTR-kach. Urządzenia systemu zainstalować w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem 
oraz inspektorem nadzoru lub nadzorem autorskim w czasie montażu.  


 


3.15.  Odbiory.   


 
Po wykonaniu robót, przeprowadzeniu wymaganych pomiarów i testów Wykonawca 


obowiązany jest przedłożyć Inwestorowi następujące dokumenty w ilości wg. umowy:  
 
 Dokumentację powykonawczą podpisaną przez uprawnionego kierownika robót, wraz 


z oświadczeniem Kierownika robót; 
 Instrukcję obsługi systemu; 
 Protokoły przeszkolenia personelu obsługującego; 
 Pomiary instalacji; 
 Komplet DTR, Kart katalogowych, atestów i certyfikatów na zastosowane materiały i 


urządzenia; 
 Kartę gwarancyjną na wykonaną instalację zawierającą uzgodnienia z Zamawiającym 


w zakresie trybu wykonywania napraw gwarancyjnych; 
 Książkę rejestrową zdarzeń oraz czynności serwisowych; 
 Propozycję umowy na konserwację systemu wg. wytycznych opisanych wyżej. 
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3.16.  Wytyczne dotyczące obsługi, konserwacji systemy sygnalizacji pożarowej 
SSP; 
 


System sygnalizacji pożarowej należy regularnie poddawać okresowym przeglądom 
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być 
przeprowadzane zgodnie z założeniami zawartymi w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 
54-14:2006 odnośnie uprawnień instalatora, w zakresie kontroli i obsługi technicznej i 
naprawy.  
 
Wymagania ogólne 
 


Częstotliwość i zakres prac serwisowych powinny być dostosowane do 
zabezpieczanego obiektu i uzgodnione między jednostką organizacyjną odpowiedzialną za 
prowadzenie konserwacji systemu i zarządcą/właścicielem obiektu. 
 


Na czas prowadzenia prac serwisowych należy zapewnić odpowiednie środki 
zapobiegawcze  (wizualne, akustyczne, mechaniczne, elektroniczne itp.) w celu 
poinformowania osób zainteresowanych o prowadzonych pracach serwisowych.  
 


Po zakończeniu prac serwisowych zastosowane środki zapobiegawcze muszą być 
usunięte. Właściciel/zarządca obiektu powinien zapewnić spełnienie wymagań producenta w 
zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz prowadzenia obsługi systemu. 
 


Przy eksploatacji systemu oraz wykonywaniu prac serwisowych należy postępować 
zgodnie z wytycznymi zapisanymi dokumentacji technicznej producenta. 
 
Częstotliwość i zakres prowadzenia prac serwisowych.  
 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 wyróżniamy: 
 
 Obsługę codzienną wykonywaną przez użytkownika/właściciela obiektu 
 Obsługę miesięczną wykonywaną przez użytkownika/właściciela obiektu 
 Obsługę kwartalną wykonywaną przez specjalistę   
 Obsługę roczną wykonywaną przez specjalistę 
 Specjalista – jednostka organizacyjna prowadząca serwis instalacji posiadająca 


odpowiednią autoryzację producenta do prowadzenia prac serwisowych 
 Konserwacja – obsługa codzienna 


 
Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone: 


 
 Czy każda centrala sygnalizacji pożarowej, panel obsługi i wskazań pokazują stan 


dozorowania ewentualnie czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest 
odnotowane w książce eksploatacji. 


 Wykonanie testu działania wskaźników centrali, sprawność drukarki i innych urządzeń 
wykorzystywanych do obsługi (np. system wizualizacji)  . 


 Czy podjęto odpowiednie działania w stosunku do zdarzeń powstałych poprzedniego 
dnia (np. odłączenia, uszkodzenia itp.). 


 
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i 


powinny zostać przedsięwzięte odpowiednie środki do usunięcia nieprawidłowości. 
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Konserwacja – obsługa miesięczna. 
 


Co najmniej raz w miesiącu użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby: 
 
1) przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczeqo, który 
zasila urządzenia przeciwpożarowe oraz sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby - 
uzupełniono; 
 
2) zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki (centrale, system wizualizacji, itp.) 
były wystarczające;  
 
3) przeprowadzono test wskaźników. 
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i 
powinny zostać przedsięwzięte odpowiednie środki do usunięcia nieprawidłowości. 
 
Konserwacja – obsługa kwartalna 
 


Użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić aby specjalista: 
 
1) sprawdził wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjął niezbędne działania, aby 
doprowadzić do prawidłowej  pracy instalacji; 
 
2) spowodował zadziałanie co najmniej, jednej czujki lub ręczneqo ostrzegacza pożaroweqo 
w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej 
prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia 
wszystkie inne wymagane urządzenia przeciwpożarowe; 
 
3) sprawdził czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje 
prawidłowo; 
 
5) sprawdził działanie wszystkich drzwi przeciwpożarowych i wydzieleń strefowych 
 
6) sprawdził działanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum 
monitoringu 
 
7) przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę lub dostawcę; 
 
8) dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 
przeznaczeniu. 
 


Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i 
powinny zostać przedsięwzięte odpowiednie środki do usunięcia nieprawidłowości. 
 
Konserwacja – obsługa roczna 
 
Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 
 
1) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; 
 
2) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania (dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 
25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej) 
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3) sprawdził możliwość uaktywniania wszystkich wymaganych funkcji przez centralę 
sygnalizacji pożarowej 
 
4) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, 
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; 
 
5) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub 
w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także 
potwierdzić, czy wokół każdej czujki jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we 
wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i 
widoczne. 
 
6) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów. 
 


Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i 
możliwie szybko usunięta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 


 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 


Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji systemu sygnalizacji 
pożarowej SAP w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
zlokalizowanego w Warszawie przy Al. Żwirki i Wigury 61 wraz z podłączeniem do Systemu 
Centralnego Nadzoru CSN obiektów WUM. 
 
Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot: 
 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
48600000-4  - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SAP w 
budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w 
Warszawie przy Al. Żwirki i Wigury 61.  


 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej. 


 
Budowa obejmuje prowadzenie robót związanych z demontażem istniejącego 


systemu SAP POLON-ALFA, wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, 
wyposażeniem jej w takie elementy jak centrala sygnalizacji 
pożarowej, czujki , gniazda, wskaźniki zadziałania, przyciski, moduły sterujące i 
monitorujące, sygnalizatory alarmowe, oraz elementy i roboty związane z podłączeniem 
systemu SAP do systemu centralnego nadzoru.  


 
Do zakresu niniejszej specyfikacji należy również zasilanie elektryczne 230V AC 


elementów wyżej opisanej instalacji.  W skład zasilania 230V AC wchodzić będzie zasilanie z 
istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku , a także dodatkowo zasilanie 
awaryjne z akumulatorów 12V. 
 
1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej ST 
 


Występujące określenia w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz definicjami. 
 
System sygnalizacji pożaru – system obejmujący wszystkie składniki konstrukcyjne i 
organizacyjne oraz te, które odnoszą się do urządzeń, niezbędne do wykrywania i 
sygnalizowania zagrożenia pożarem. 
Pożar – piroliza lub spalanie, wymagające rozpoznania i/lub akcji zaradczej w celu 
niedopuszczenia do niebezpieczeństwa życia lub mienia. 
Alarm pożarowy – wizualne, akustyczne lub wyczuwalne sygnalizowanie o pożarze. 
Strefa pożarowa – strefa, której wydzielenia mają określoną przepisami prawa odporność 
ogniową. 
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Sygnał pożarowy – sygnał służący do informowania o powstaniu pożaru. 
Przegląd okresowy – powtarzalne czynności, wykonywane w z góry ustalonych okresach, 
przy których sprawdza się manualnie instalację, jej funkcjonowanie oraz jej wskazania. 
Konserwacja – prowadzenie przeglądów okresowych, obsługi technicznej i napraw, 
niezbędnych do utrzymania sprawności instalacji. 
Próba odbiorcza – proces, w wyniku którego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia 
nabywcę, że instalacja spełnia ustalone wymagania. 
Strefa – wydzielona część zabezpieczanego obiektu, w której funkcja może być 
zrealizowana niezależnie od funkcji w innych częściach. Funkcją może być: 
 
sygnalizowanie powstania pożaru – strefa dozorowa 
ogłaszanie alarmu pożarowego – strefa alarmowa 
 


Podział na strefy dla rożnych funkcji nie musi być identyczny 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów elementów 
instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH (MATERIAŁY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 


Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l 
pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 


Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych 
do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. 
 


Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
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2.2. Stosowane materiały 
 


Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej 
wg dokumentacji technicznej są: 


 


Lp. Nazwa urządzenia/materiału Nr katalogowy Nr rzeczowy jm Ilość 


1 
B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką + 
zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP FG052102- szt. 1 


2 
B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, 
do 500 elementów B5-DXI2 EG072912- szt. 2 


3 
B5-OM8 Redundantna karta sterująca - 8 wyjść 
nadzorowanych B5-OM8 20-1000002-01- szt. 1 


4 Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-485 B5-NET2-485 EG072910- szt. 1 


5 Redundantna karta interfejsów B3-USI4 B3-USI4 EG072815- szt. 1 


6 Adapter komunikacyjny RJ45 KUP 9RJ45 20-1400000-01- szt. 2 


7 Karta pamięci SD 512 MB SD-CARD FG020325-D szt. 1 


8 Maskownica wolnych slotów Integral IP B3 BLIND FG06240-9- szt. 5 


9 
B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP 
PL B5-CII 20-1030000-01- szt. 1 


10 MAP Płyta opisowa w wersji polskiej 
MAPTXT-RA 


PL01 20-1032005-01- szt. 1 


11 Akumulator 12 V 44 Ah AKKU 44 HG691017-E szt. 2 


12 
CUBUS MTD 533X interaktywna czujka 
wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9 


CUBUS MTD 
533X 30-5000003-01- szt. 420 


13 Gniazdo standardowe USB 501-1 USB 501-1 FG030126- szt. 420 


14 Wskaźnik zadziałania BX-UPI, elektronika BX-UPI 20-2100030-01- szt. 72 


15 Obudowa wskaźnika zadziałania PIG FG020093- szt. 72 


16 
Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, 
IP24 MCP545X-1R-PL FG030940- szt. 32 


17 
Moduł wyjścia przekaźnikowego BX-O1, 1wy 
(60W) failsafe BX-O1 20-2100015-01- szt. 3 


18 
Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + 
optozłącze, 1wy (60W) failsafe BX-OI3 20-2100001-01- szt. 4 


19 
Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4, 4we, 2wy (60W) 
failsafe BX-O2I4 20-2100014-01- szt. 1 


20 
Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4, 4wy 
(60W) failsafe BX-REL4 20-2100004-01- szt. 1 


21 Obudowa modułu IP66 GEH MOD IP66 FG020234- szt. 7 


22 Obudowa modułu IP66 dla BX-REL4/BX-O2I4 GEH MOD2 IP66 FG020235- szt. 2 


23 Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 MM000181- szt. 40 


24 
Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N,wys. 
montażu 6m, kat.O (cena stała) SA-K7N/6m PL-EGSAK7N/6m szt. 34 


25 Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A (cena stała) PIP-1A PL-PIP1A szt. 6 


26 Puszka instalacyjna 132x30 PIP-3A (cena stała) PIP-3A PL-EGPIP3A szt. 34 


27 
Moduł komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP 
lub SCHRACK-ETHERNET/IP szt. 1 


28 Switch MOXA EDS 408-A 
MOXA EDS 408-


A szt. 1 


29 
Zasilacz awaryjny MERAWEX 5A z 
akumulatorami 2x28Ah typ ZSP135-DR-5A-2 ZSP135-DR-5A-2 szt. 1 


30 


Szafa dystrybucyjna wisząca Rack 19" 18U z 
półką, zespołem zasilającym i panelem 
wentylacyjnym szt. 1 


31 Przewody linii dozorowych 
YnTKSY ekw 
1x2x0,8mm mb. 3780 


32 Przewody linii monitorujących. 
YnTKSYekw  
2x2x0,8mm mb. 40 
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33 Przewody linii sterujących i sygnalizacyjnych  
HTKSH PH90 
1x2x1,4mm mb. 640 


34 Przewody linii zasilania 230V NKGs 3x2,5mm2 mb. 95 


35 Przewody transmisyjne - skrętka FTP kat 5E mb. 55 


36 
Uchwyty metalowe certyfikowane dla przewodów 
PH90 i E90 szt. 2350 


37 Rura PCV RL 18 wraz z uchwytami i złączkami mb. 2800 


38 Listwa PCV 25x18 mb. 920 


39 Korytko PCV 60x40 mb. 6 


40 Materiały pomocnicze kpl. 1 
 


 
Wszystkie w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/ 
i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
 


Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający 
ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 


Urządzenia powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w 
nienasłonecznionych pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł 
intensywnie wydzielających ciepło. 
 


Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w 
kartach katalogowych, w szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy 
unikać narażania kabli na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego oraz opadów 
atmosferycznych, deszczu i śniegu. Końce kabla muszą być zabezpieczone kapturkami 
chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. 
 
 
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT) 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 


Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. 
 


W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 
jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji 
umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
niedopuszczone do realizacji robót. 
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3.2. Stosowany sprzęt 
 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  
 
Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) 
można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub 
masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 
specjalistycznego sprzętu transportowego. 
 
4.2. Transport materiałów na plac budowy 
 


Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu urządzeń i materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją 
techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w 
taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania 
oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 
 


Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
 
5.2. Kolejność wykonywania robót 
 


Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 
 


Przed układaniem rur, korytek kablowych / przewodów na/w ścianach należy 
wytyczyć ich trasę. Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. 
 
5.4. Demontaż istniejącej instalacji SSP. 
 
 
Należy zdemontować istniejące urządzenia i zespoły kablowe instalacji SAP prod. POLON 
ALFA.  
 
Zakres demontażu: 
 
- centrala sygnalizacji pożaru – kpl. 1; 
- izotopowa czujka dymu wraz z gniazdem – szt. 450; 
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – szt. 39; 
- optyczny wskaźnik zadziałania czujki – szt. 146; 
- okablowanie systemu – kpl. 1; 
 


Izotopowe czujki dymu należy zdemontować i zutylizować zgodnie z przepisami 
Państwowej Agencji Atomistyki , a protokół z utylizacji przekazać Zamawiającemu.  
 
 
5.5. Montaż instalacji 
 
5.5.1. Układanie przewodów 
 


Rury, korytka kablowe  i przewody należy układać w sposób zgodny z dokumentacją 
techniczną. Korytka i rury układać natynkowo.  


 
W trakcie prowadzenia prac należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada 


widocznych uszkodzeń. Sprawdzeniu należy poddać ciągłość poszczególnych żył kabli. 
Należy zachować odpowiedni promień gięcia kabli. 
 
5.5.2. Montaż elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej 
 


Wszystkie elementy instalacji należy montować wg obowiązujących norm, z 
uwzględnieniem zasad zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu 
producenta. 
 
5.5.3. Montaż centrali alarmowej. 
 


Centralę należy montować tylko w suchym i czystym pomieszczeniu w miejscach o 
łatwym dostępie. Urządzeń nie montuje się w miejscach pracy o szkodliwym oddziaływaniu 
na zdrowie człowieka. Elementy obsługi i wskaźniki optyczne montuje się na ścianie na 
wysokości nie mniejszej niż 800 mm i nie większej niż 1800 mm licząc od poziomu 
powierzchni, na której stoi obsługujący. Centralki sygnalizacji pożaru powinny być zasilone 
własnymi, wydzielonymi obwodami 1-fazowymi z zabezpieczeniem oznaczonym 
odpowiednim napisem ("SAP"). Podczas prac montażowych i serwisowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na odpowiednie środki bezpieczeństwa związane z odprowadzaniem 
statycznych ładunków elektrycznych. Przed zamontowaniem centrali należy na ścianie 
zaznaczyć punkty mocowania. Dla każdego z wariantów obudowy istnieją własne, odrębne 
szablony rozmieszczenia otworów. Szablony te dołączane są do dokumentacji każdej 
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zakupionej centralki. Do przykręcenia należy stosować tylko śruby z płaskim łbem. Każdy z 
czterech narożników centralki wyposażony jest w tulejki wyrównawcze montażu naściennego 
(z tworzywa) wkręcane w gwinty tylnej ścianki centralki umożliwiające regulację dystansu 
między obudową a ścianą, a tym samym umożliwiając prawidłowy montaż na nierównych (do 
pewnych granic) powierzchniach ścian.  


 
Należy tak zamontować obudowy centralek, aby uniknąć wszelkich naprężeń 


mechanicznych.  
 
5.5.4. Wysokość montażu ROP-ów 
 


Przyjmuje się następującą wysokość montażu ROP-ów – 1,2 do 1,6 m. 
Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej 
- elementu. 
 
5.5.5. Oznaczenia identyfikacyjne 
 


Wszystkie elementy liniowe (czujki, ROP-y, sygnalizatory) trwale oznakować zgodnie 
z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. LD 2/22). 
 


Wskaźniki zadziałania oznakować trwale tak jak czujki, z którymi są połączone. 
 
5.5.5. Elementy mocujące 
 


Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, 
uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w elementach 
konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
robót budowlanych. 
 


Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji sygnalizacji 
pożarowej muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez 
zespół projektowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
5.5.6. Programowanie i uruchomienie systemu SAP. 
 


Prace związane z oprogramowaniem i uruchomieniem systemu może prowadzić 
wyłącznie wyspecjalizowana firma posiadająca odpowiednie świadectwa szkoleń oraz 
certyfikaty producenta tj. firmy Schrack Seconet. Oprogramowanie należy wykonać przy 
użyciu oryginalnych i aktualnych narzędzi programowych. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć do producenta kartę systemu w celu potwierdzenia należytego wykonania i 
programowania. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowości pracy systemu oraz gwarancji na 
urządzenia i funkcjonowanie udzielanej przez producenta.  
 
5.5.7. Zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie prowadzenia prac. 
 


Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń a przede wszystkim 
mebli i urządzeń Użytkownika przed zanieczyszczeniem lub zniszczeniem w trakcie 
prowadzonych prac. Zabezpieczenie polega na okryciu mebli, urządzeń, wykładzin folią. Po 
zakończeniu robót w danym pomieszczeniu należy je posprzątać, a przestawiane meble i 
urządzenia postawić we właściwym miejscu.   
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego 
pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy 
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia 
jakości zawierającego wykaz używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę 
przeprowadzania pomiarów i badań, sposób postępowania z materiałami, itp. 
 
6.2. Czynności kontrolne etapowe 
 


Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części 
instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 
 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
- pomiar pojemności przewodów, 
- pomiar poziomów i jakości sygnałów. 
 


W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
 


Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku 
budowy. 
 
6.3. Czynności kontrolne końcowe 
 


Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
 
- zgodność wykonania instalacji sygnalizacji pożarowej z dokumentacją techniczną oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną, 
- jakość wykonania instalacji sygnalizacji pożarowej, 
- spełnienie przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych poziomów 
sygnału oraz jego jakości, 
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 
 


W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca 
będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
 


Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział robót w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. 
 


Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym. 
 


Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić 
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 


Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w podanym przedmiarze lub w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
 


Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 


Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzętu elektroinstalacyjnego montażowego 
- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów 
osprzętu elektroinstalacyjnego montażowego 
- [kpl] dla czujek, central czy sygnalizatorów 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 


Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje odbiór instalacji i urządzeń 
technicznych. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 


Wszystkie części robót zanikających oraz ulegających zakryciu takie jak układanie 
przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez wykonawcę do odbioru przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 


 
Odbioru należy dokonać według PKN – CEN/TS 54 – 14 Systemy sygnalizacji 


pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacji. 
 


Po zakończeniu prac odbioru końcowego robót powinna dokonać komisja w składzie: 
- przedstawiciel inwestora, 
- przedstawiciel wykonawcy, 
- projektant, 
- specjalista d/s ochrony ppoż. w obiekcie, 
- przyszły konserwator systemu, 
- przedstawiciel firmy ubezpieczającej. 
 


Komisja w w/w składzie powinna wykonać m.in. następujące czynności : 
- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z projektem i normami, 
- sprawdzenie jakości wykonania instalacji i jej zgodność z projektem, 
- wykonanie pomiarów, względnie żądanie okazania protokołów z pomiarów rezystancji 
izolacji doziemienia i pętli linii dozorowych, pomiar pojemności przewodów linii dozorowych, 
- sprawdzenie czułości (przy pomocy przyrządu serwisowego) wszystkich czujek lub 
 


Żądanie protokołu ze sprawdzenia, 
- sprawdzenie wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie, 
- sprawdzenie urządzenia transmisji alarmu pożarowego i uszkodzeniowego do straży 
pożarnej. 
 


W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
 
1. Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami, 
2. Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi, 
3. Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla przedmiotowych robót), 
4. Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów, 
5. Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w 
instalacji (systemie), 
6. Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi, programowania i konserwacji 
zainstalowanych urządzeń. 
7. Deklaracje zgodności. 
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8.4. Szkolenie 
 


Wyznaczone przez Użytkownika osoby zatrudnione w obiekcie powinny być 
zapoznane z działaniem systemu sygnalizacji pożarowej. Szkolenie powinien przeprowadzić 
wykonawca systemu. Udział w szkoleniu powinien zostać potwierdzony na piśmie, które 
zostaje dołączone do akt osobowych pracownika. 
 
8.5. Dokumentacja 


W pobliżu centrali sygnalizacji pożarowej MASTER gdzie zainstalowane jest pole 
obsługi systemu SAP należy umieścić: 
- instrukcje obsługi centrali, 
- książkę Systemu Sygnalizacji Pożarowej – zgodnie z wzorem w dokumentacji technicznej, 
- instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych, uszkodzeniowych 
(numer telefonu straży pożarnej, kierownika obiektu, serwisu), 
- plan obiektu z naniesioną lokalizacją poszczególnych elementów systemu. 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- charakterystykę obiektu; 
- opis funkcjonalny systemu; 
- opis techniczny sytemu; 
- rozmieszczenie urządzeń; 
- przebieg tras kablowych; 
- schematy blokowe; 
- specyfikację zastosowanych urządzeń; 
- wykaz urządzeń i materiałów; 
- wskazówki dla administratora i konserwatora; 
- instrukcję obsługi dla administratora systemu; 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 


Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych 
częściowo". 


Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 
kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za 
wykonane roboty określone zostaną w umowie na wykonanie robót. 


Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 


Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 
materiałów użytych do budowy instalacji alarmowej objętej dokumentacją techniczną, 
użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 
Cena budowy obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaż przewodów 
- montaż osprzętu (elementów instalacji) 
- montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego) 
- montaż kompletnej aparatury 
- montaż kompletnej centrali 
- montaż czujek i sygnalizatorów 
- wykonanie wszelkich badań i pomiarów. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Przepisy prawne  
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000; 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami 


wykonawczymi; 
 Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 


znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998;  


 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 


warunków technicznych, .jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 


r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów; 


 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania; 


 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania; 


 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 
U. nr 80 z 1999r., poz. 912); 


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47 z 2003r., poz. 401); 


 
10.2. Polskie normy 
 
 PN-EN 54-1:2011E Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie; 
 PN-EN 54-2:2002P Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji 


pożarowej; 
 PN-EN 54-2:2002/A1:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale 


sygnalizacji pożarowej; 
 PN-EN 54-3:2003P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 


alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne; 
 PN-EN 54-3:2003/A2:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe 


urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne;  
 PN-EN 54-4:2001P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze;  
 PN-EN 54-4:2001/A1:2004P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze;  
 PN-EN 54-4:2001/A2:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze;  
 PN-EN 54-5:2003P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki 


punktowe;  
 PN-EN 54-7:2004P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki 


punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji;  


 PN-EN 54-7:2004/A2:2009P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu 
-- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji ; 
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 PN-EN 54-11:2004P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe;  


 PN-EN 54-11:2004/A1:2006P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe;  


 PN-EN 54-13:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena 
kompatybilności podzespołów systemu ; 


 PN-EN 54-17:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć;  
 PN-EN 54-18:2007P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 


wejścia/wyjścia;  
 PN-EN 54-20:2010P Systemy sygnalizacji pożarowej-- Część 20: Czujki dymu 


zasysające; 
 PN-EN 54-21:2009P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia 


transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych; 
 PN-EN 54-23:2010E Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 


urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne;  
 PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne 


planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;  
 
 
 
10.3. Opracowania 
 
 Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń, firmy 


Schrack Seconet. 
 Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentów urządzeń 
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przedmiary robót:


170125_PRD SAP Rektorat WUM_pełny.ATH
[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
nan=Przedmiar robót na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej SAP w budynku Rektoratu WUM w Warszawie Al. Zwirki i Wigury 61 - aktualizacja 25.01.2017r.
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dzia³	dzia³
pd=dzia³u	dzia³u
mm=dzia³y	dzia³y
md=dzia³ów	dzia³ów
wan=PLN
wbn=PLN	z³
wk=0
na=Koszty poœrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=Przedmiar robót na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej w budynku Rektoratu WUM - aktualizacja 25.01.2017r.
nb=Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej SAP - Budynek Rektoratu
ab=Warszawa ul. ¯wirki i Wigury 61
ni=Warszawski Uniwersytet Medyczny
ai=Warszawa ul.¯wirki i Wigury 61
br=Elektryczna 
nk=Robert Szczerkowski Wa-780/91
dt=25.01.2017r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty poœrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Adapter komunikacyjny RJ45 KUP 9RJ45	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Akumulator 12 V 44 Ah AKKU 44	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=B5-CII B5 Redundantne wewnêtrzne pole obs³ugi MAP PL	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=B5-DXI2 Redundantna karta linii pêtlowych x-line, do 500 elementów	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=B5-OM8 Redundantna karta steruj¹ca - 8 wyjœæ nadzorowanych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=B5-Redundantna centrala z wyc. i drukark¹ + zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Benzyna ekstrakcyjna	0
id=1050002	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.35

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=benzyna ekstrakcyjna	0
id=1050002	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Gips, zaprawa wapienna, farba, materia³y pomocnicze	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Gniazdo standardowe USB 501-1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Kana³ elektroinstalcyjny PCV LSOH 25x18 Bi	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=956.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Karta pamiêci SD 2GB	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Karta sieciowa IP B5-NET2-485	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kolki rozporowe plastikowe z wkretami	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=840

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Ko³ki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=176.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=ko³ki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2484

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Ko³ki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5880

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kompletny uchwyt kablowy metalowy certyfikowany Hilti	0
id=7598999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6345

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Korytko PCV 60x40	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580899

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=MAP P³yta opisowa w wersji polskiej MAPTXT-RA PL01	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Modu³ komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP	0
id=AT28032	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=SCHRACK	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Modu³ wejœcia / wyjœcia BX-O2I4, 4we, 2wy (60W) failsafe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Modu³ wejœcia / wyjœcia BX-OI3, 2we + optoz³¹cze, 1wy (60W) z funkcj¹ failsafe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Modu³ wyjœcia BX-O1, 1wy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Nypel wielostopniowy M 20'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=128

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Obudowa modu³u IP66 dla BX-REL4/BX-O2I4	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Obudowa modu³u IP66 GEH MOD IP66	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=pó³ka do szafy dystrybucyjnej 19"	0
id=AT28029	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760900

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=programista	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=90

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=PrzekaŸnikowy modu³ steruj¹cy BX-REL4, 4wy (60W) failsafe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.8

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Przewody kabelkowe HTKSH PH90 1x2x1,4mm	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=665.6

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,8mm'	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,8mm'	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3931.2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Przycisk po¿arowy MCP545A-1R	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=przyrz¹dy testuj¹ce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta	0
id=al001	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73000

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Puszka PIP 1AN	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Redundantna karta interfejsów B3-USI4	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=6109.9896

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Rury winidurowe RL-18	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2912

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Switch MOXA EDS 408-A	0
id=AT28032	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczny z zespo³em diod LED SA-K7N 3m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=szafa dystrybucyjna wisz¹ca Rack 19" 18U	0
id=AT28024	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Szyld opisowy z numerem czujki	0
id=8380107	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=461

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Œruby kotwiace	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Œruby podk³adki i nakrêtki	0
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=œruby podk³adki i nakrêtki	0
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=œruby,podk³adki,nakrêtki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Uchwyty U-18	0
id=7598999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5880

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Utylizacja czujki izotopowej	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=450

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Zasilacz awaryjny MERAWEX 5A z akumulatorami 2x28Ah typ ZSP135-DR-5A-2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=MERAWEX	0	0	0	

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Zespo³y kablowe i kacesoria monta¿owe - Budynek Rektoratu WUM	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Z³¹czki Z£-18	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1148

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materia³y pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Demonta¿e
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-10	5-06	1601-10		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ centralki sygnalizacji po¿aru POLON-ALFA - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=23.515	0	47.03*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4568

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-06	5-06	1606-06		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ gniazd w wykonaniu zwyk³ym do czujek - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.05	0	2.1*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=451.2375

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-01	5-06	1612-01		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ izotopowych czujek dymu - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.81	0	1.62*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=348.0975

[POZYCJA]
id=123
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Utylizacja czujek izotopowych dymu zgodnie z przepisami Pañstwowej Agencji Atomistyki
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=450

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ dodatkowych wnêtrzowych wskaŸników zadzia³ania - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=146
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.075	0	0.15*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4572

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ rêcznych ostrzegaczy po¿arowych-przycisków - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.05	0	2.1*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=39.1073

[POZYCJA]
id=126
pd=		kalk. indywid.		kalk. indywid.		0
na=Demonta¿ zespo³ów kablowych istniej¹cej instalacji SAP
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=300	0	300
np=1
wa=0
wb=0
il=300

[ELEMENT 1]
na=Roboty kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_�12�11
na=Mechaniczne przebijanie otworów w œcianach lub stropach z ceg³y o d³ugoœci przebicia do 1 ceg³y - œr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=172
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	172					

[RMS 1]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=67.768

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
mpn=_�12�11
na=Mechaniczne przebijanie otworów w œcianach lub stropach z ceg³y o d³ugoœci przebicia do 2 ceg³y - œr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ uchwytów pod rury winidurowe RL 18 uk³adane pojedynczo z przygotowaniem pod³o¿a mechanicznie - przykrêcenie do ko³ków plastykowych w pod³o¿u z ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800					

[RMS 1]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0
il=655.2

[RMS 17]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5880

[RMS 18]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5880

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_�12�11
na=Rury winidurowe RL-18 o œrednicy do 20 mm uk³adane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800					

[RMS 1]
nz=0.0956	0	0.0956
np=1
wa=0
wb=0
il=267.68

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2912

[RMS 20]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1148

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=�12�11
na=Monta¿ listew œciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na œcianach i stropach poprzez przykrêcenie do ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=920
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920					

[RMS 1]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=406.64

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=956.8

[RMS 95]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2484

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=�12�11
na=Monta¿ listew œciennych (korytek instalacyjnych) z PCW 60x40 na œcianach i stropach poprzez przykrêcenie do ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=2.652

[RMS 63]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 9]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_�12�11
na=Przewody kabelkowe o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 wci¹gane do rur i uk³adane w korytkach: YnTKSY ekw 1x2x0,8 i YnTKSY 2x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3820
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3820	1	3780+40					

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=134.464

[RMS 97]
nz=3931.2	1	1.04*3780
np=1
wa=0
wb=0
il=3931.2

[RMS 123]
nz=41.6	1	1.04*40
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0201-02	5-08	0201-02		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ uchwytów metalowych certyfikowanych pod przewody kabelkowe uk³adane pojedynczo z przygotowaniem pod³o¿a mechanicznie - w pod³o¿u z ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2350	1	2350					

[RMS 1]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0
il=707.35

[RMS 21]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=6345

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_�12�11
na=Przewody kabelkowe n.t. o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 mocowane za pomoc¹ certyfikowanych uchwytów metalowych na przygotowanym pod³o¿u : HTKSH PH90 1x2x1,4mm (320m) + HDGs 3x2,5mm2 (90m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=735
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=735	1	735					

[RMS 1]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=50.9355

[RMS 98]
nz=665.6	1	1.04*640
np=1
wa=0
wb=0
il=665.6

[RMS 122]
nz=98.8	1	1.04*95
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Wykonanie drobnych prac wykoñczeniowych, gipsowanie i malowanie œcian po robotach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=125	0	125
np=1
wa=0
wb=0
il=125

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Monta¿ urz¹dzeñ systemu SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-11	5-06	1601-11		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie centralki sygnalizacji po¿aru typ Integral IP MX - B5-Redundantna centrala z wyc. i drukark¹ + zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=49.5	0	49.5
np=1
wa=0
wb=0
il=47.2725

[RMS 28]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-02	5-06	1603-02		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ w centralce - B5 Redundantne wewnêtrzne pole obs³ugi MAP PL B5-CII
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6208

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Karta sieciowa IP B5-NET2-485 wraz z adapterami komunikacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6208

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 34]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-DXI2 Redundantna karta linii pêtlowych x-line, do 500 elementów
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-OM8 Redundantna karta steruj¹ca - 8 wyjœæ nadzorowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6208

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Redundantna karta interfejsów B3-USI4
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6208

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-03	5-06	1603-03		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ w centralkach SAP - Karta SD
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0028

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=71
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ akumulatora bezobs³ugowego 12V/44Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=5	0	2.5*2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyk³ym do samoczynnych ostrzegaczy po¿arowych-czujek ko³kami rozporowymi na betonie - Gniazdo standardowe USB 501-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=420
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=858.354

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=840

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie multisensorowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=420
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=649.782

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie rêcznych ostrzegaczy po¿arowych-przycisków w wykonaniu zwyk³ym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - Przycisk po¿arowy MCP545A-1R
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=64.176

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-07	5-06	1612-07		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie rêcznych ostrzegaczy po¿aru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=32.088

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie rêczne pod œruby kotwowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych - Obudowa modu³u IP66 GEH MOD IP66 wraz z nyplami szt.7, Obudowa modu³u IP66 GEH MOD2 wraz z nyplami - szt. 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=9
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[RMS 44]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 45]
nz=7	1	1*7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 108]
nz=2	1	1*2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 46]
nz=128	1	128
np=1
wa=0
wb=0
il=128

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-07	5-06	1602-07		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ SAP na gotowym pod³o¿u z pod³¹czeniem - modu³y wejœæ/wyjœæ :  BX-OI3 szt. 4, BX-O2I4 szt. 1, BX-REL4 szt. 1, BX-O1 szt. 3
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.49	0	2.49
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4015

[RMS 47]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 109]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 124]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko³ki rozporowe plastikowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych - puszki PIP1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=40
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=160

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-02	5-08	0403-02		1
mpn=_�12�11
na=Mocowanie na gotowym pod³o¿u aparatów o masie do 2.5 kg z czêœciowym rozebraniem i z³o¿eniem bez pod³¹czenia - 4 otwory mocuj¹ce - Puszka PIP 1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[POZYCJA]
id=81
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ sygnalizatora akustyczno-opt.  wewnêtrznego SA-K7N 6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=63.58

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[POZYCJA]
id=78
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0807-01	7-08	0807-01		1
mpn=�12�11
na=Tabliczki informacyjne na gniazdach czujek, modu³ach i rêcznych przyciskach
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=461
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=461	1	420+9+32					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=69.15

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=461

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Programowanie i uruchomienie systemu SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
mpn=�12�11
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=86.91	0	86.91
np=1
wa=0
wb=0
il=347.64

[RMS 49]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[POZYCJA]
id=92
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=61	0	61
np=1
wa=0
wb=0
il=122

[POZYCJA]
id=93
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obs³ugi oraz kompleksowe szkolenie personelu U¿ytkownika w zakresie obs³ugi systemu SAP
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=140	0	140
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=95
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0805-01	5	0805-01		1
na=Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[ELEMENT 1]
na=Zdalny nadzór - Budynek Rektoratu WUM Warszawa ul. ¯wirki i Wigury 61
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-03	AT-28	0110-03		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ szaf dystrybucyjnych wisz¹cych o masie 6-12 kg - Szafa wisz¹ca Rack 19" 18U - Szafa zasilaj¹co-steruj¹ca
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=129
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-10	AT-28	0110-10		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - pó³ka do szafy zasilaj¹co-steruj¹cej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=130
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - Modu³ komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=131
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - Switch MOXA EDS 408-A
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie rêczne pod œruby kotwowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[RMS 116]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ SAP na gotowym pod³o¿u z pod³¹czeniem - zasilacz 230/24VDC
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2525

[RMS 117]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 118]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=134
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie aplikacji i wdro¿enie - serwer 1 - SecoLog
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 85]
nz=45	0	45
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[POZYCJA]
id=135
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie aplikacji i wdro¿enie - serwer 2 - FSMS IP + zdalny dostêp
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 85]
nz=35	0	35
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[POZYCJA]
id=136
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Monta¿ zespo³ów kablowych i akcesoriów monta¿owych - Zespo³y kablowe i kacesoria monta¿owe - Budynek Rektoratu WUM
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=137
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie dokumentacji i instrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 85]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10
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170125_PRD SAP Rektorat WUM_pełny


Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.


R M S


Przedmiar robót na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP w budynku Rektoratu WUM w Warszawie Al.
Zwirki i Wigury 61 - aktualizacja 25.01.2017r.


1 Demontaże
1


d.1
KNR 5-06
1601-10


Demontaż centralki sygnalizacji pożaru
POLON-ALFA - krotność 0,5
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


(47.03*0.5=23.515)*0.955=22.456825r-g/szt.
r-g 22.4568 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


2
d.1


KNR 5-06
1606-06


Demontaż gniazd w wykonaniu zwykłym do
czujek - krotność 0,5
obmiar  = 450 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


(2.1*0.5=1.05)*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 451.2375 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


3
d.1


KNR 5-06
1612-01


Demontaż izotopowych czujek dymu - krotność
0,5
obmiar  = 450 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


(1.62*0.5=0.81)*0.955=0.77355r-g/szt.
r-g 348.0975 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


4
d.1


kalk. indywid. Utylizacja czujek izotopowych dymu zgodnie z
przepisami Państwowej Agencji Atomistyki
obmiar  = 450 szt.


szt.


-- M --
1* Utylizacja czujki izotopowej


1szt/szt.
szt 450.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


5
d.1


KNR 5-06
1612-08


Demontaż dodatkowych wnętrzowych wskaźni-
ków zadziałania - krotność 0,5
obmiar  = 146 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


(0.15*0.5=0.075)*0.955=0.071625r-g/szt.
r-g 10.4573 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


6
d.1


KNR 5-06
1609-03


Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków - krotność 0,5
obmiar  = 39 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


(2.1*0.5=1.05)*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 39.1073 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


7
d.1


kalk. indywid. Demontaż zespołów kablowych istniejącej ins-
talacji SAP
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


300r-g/szt.
r-g 300.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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2 Roboty kablowe
8


d.2
KNR-W 4-03
1003-06


Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
cegły - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 172 otw.


otw.


-- R --
1* robocizna


0.394r-g/otw.
r-g 67.7680 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


9
d.2


KNR-W 4-03
1003-16


Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 2
cegły - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 26 otw.


otw.


-- R --
1* robocizna


1.05r-g/otw.
r-g 27.3000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


10
d.2


KNR-W 5-08
0101-03


Montaż uchwytów pod rury winidurowe RL 18
układane pojedynczo z przygotowaniem podło-
ża mechanicznie - przykręcenie do kołków
plastykowych w podłożu z cegły
obmiar  = 2800 m


m


-- R --
1* robocizna


0.234r-g/m
r-g 655.2000 0.0000 0.00


-- M --
2* Kołki rozporowe plastikowe


2.1szt./m
szt. 5880.0000 0.0000 0.00


3* Uchwyty U-18
2.1szt./m


szt. 5880.0000 0.0000 0.00


4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


11
d.2


KNR-W 5-08
0110-01


Rury winidurowe RL-18 o średnicy do 20 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach
obmiar  = 2800 m


m


-- R --
1* robocizna


0.0956r-g/m
r-g 267.6800 0.0000 0.00


-- M --
2* Rury winidurowe RL-18


1.04m/m
m 2912.0000 0.0000 0.00


3* Złączki ZŁ-18
0.41szt./m


szt. 1148.0000 0.0000 0.00


4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


12
d.2


E 0508 0800-
04


Montaż listew ściennych (korytek instalacyj-
nych) z PCW na ścianach i stropach poprzez
przykręcenie do cegły
obmiar  = 920 m


m


-- R --
1* robocizna


0.442r-g/m
r-g 406.6400 0.0000 0.00


-- M --
2* Kanał elektroinstalcyjny PCV LSOH 25x18 Bi


1.04m/m
m 956.8000 0.0000 0.00


3* kołki rozporowe
2.7szt./m


szt. 2484.0000 0.0000 0.00


4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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13
d.2


E 0508 0800-
04


Montaż listew ściennych (korytek instalacyj-
nych) z PCW 60x40 na ścianach i stropach po-
przez przykręcenie do cegły
obmiar  = 6 m


m


-- R --
1* robocizna


0.442r-g/m
r-g 2.6520 0.0000 0.00


-- M --
2* Korytko PCV 60x40


1.04m/m
m 6.2400 0.0000 0.00


3* Kołki rozporowe
2.7szt./m


szt. 16.2000 0.0000 0.00


4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


14
d.2


KNR-W 5-08
0207-01


Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur i układane w ko-
rytkach: YnTKSY ekw 1x2x0,8 i YnTKSY
2x2x0,8
obmiar  = 3780+40 = 3820.000 m


m


-- R --
1* robocizna


0.0352r-g/m
r-g 134.4640 0.0000 0.00


-- M --
2* Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,


8mm'
1.04*3780=3931.2m


m 3931.2000 0.0000 0.00


3* Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,8mm'
1.04*40=41.6m


m 41.6000 0.0000 0.00


4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


15
d.2


KNR-W 5-08
0201-02


Montaż uchwytów metalowych certyfikowanych
pod przewody kabelkowe układane pojedynczo
z przygotowaniem podłoża mechanicznie - w
podłożu z cegły
obmiar  = 2350 m


m


-- R --
1* robocizna


0.301r-g/m
r-g 707.3500 0.0000 0.00


-- M --
2* Kompletny uchwyt kablowy metalowy certyfiko-


wany Hilti
2.7szt./m


szt. 6345.0000 0.0000 0.00


3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


16
d.2


KNR-W 5-08
0211-01


Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 mocowane za pomocą certyfi-
kowanych uchwytów metalowych na przygoto-
wanym podłożu : HTKSH PH90 1x2x1,4mm
(320m) + HDGs 3x2,5mm2 (90m)
obmiar  = 735 m


m


-- R --
1* robocizna


0.0693r-g/m
r-g 50.9355 0.0000 0.00


-- M --
2* Przewody kabelkowe HTKSH PH90 1x2x1,


4mm
1.04*640=665.6m


m 665.6000 0.0000 0.00


3* Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2
1.04*95=98.8m


m 98.8000 0.0000 0.00


4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)


% 2.5000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17


d.2
kalk. indywid. Wykonanie drobnych prac wykończeniowych,


gipsowanie i malowanie ścian po robotach kab-
lowych
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* robocizna


125r-g/kpl.
r-g 125.0000 0.0000 0.00


-- M --
2* Gips, zaprawa wapienna, farba, materiały po-


mocnicze
1kpl./kpl.


kpl. 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


PODSUMOWANIE


Roboty kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM


OGÓŁEM


Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Montaż urządzeń systemu SAP
18


d.3
KNR 5-06
1601-11


Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typ
Integral IP MX - B5-Redundantna centrala z
wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A) B5-
SCU-CP
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


49.5*0.955=47.2725r-g/szt.
r-g 47.2725 0.0000 0.00


-- M --
2* Śruby kotwiace


4szt/szt.
szt 4.0000 0.0000 0.00


3* B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką +
zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


19
d.3


KNR 5-06
1603-02


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w cen-
tralce - B5 Redundantne wewnętrzne pole ob-
sługi MAP PL B5-CII
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.65*0.955=0.62075r-g/szt.
r-g 0.6208 0.0000 0.00


-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna


0.05dm3/szt.
dm3 0.0500 0.0000 0.00


3* B5-CII B5 Redundantne wewnętrzne pole ob-
sługi MAP PL
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


4* MAP Płyta opisowa w wersji polskiej MAPTXT-
RA PL01
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


20
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w cen-
tralkach SAP - Karta sieciowa IP B5-NET2-485
wraz z adapterami komunikacyjnymi
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.65*0.955=0.62075r-g/szt.
r-g 0.6208 0.0000 0.00


-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna


0.05dm3/szt.
dm3 0.0500 0.0000 0.00


3* Karta sieciowa IP B5-NET2-485
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


4* Adapter komunikacyjny RJ45 KUP 9RJ45
2szt/szt.


szt 2.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


21
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w cen-
tralkach SAP - B5-DXI2 Redundantna karta linii
pętlowych x-line, do 500 elementów
obmiar  = 2 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.65*0.955=0.62075r-g/szt.
r-g 1.2415 0.0000 0.00


-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna


0.05dm3/szt.
dm3 0.1000 0.0000 0.00


3* B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-li-
ne, do 500 elementów
1szt/szt.


szt 2.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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22
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w cen-
tralkach SAP - B5-OM8 Redundantna karta
sterująca - 8 wyjść nadzorowanych
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.65*0.955=0.62075r-g/szt.
r-g 0.6208 0.0000 0.00


-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna


0.05dm3/szt.
dm3 0.0500 0.0000 0.00


3* B5-OM8 Redundantna karta sterująca - 8 wyjść
nadzorowanych
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


23
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w cen-
tralkach SAP - Redundantna karta interfejsów
B3-USI4
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.65*0.955=0.62075r-g/szt.
r-g 0.6208 0.0000 0.00


-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna


0.05dm3/szt.
dm3 0.0500 0.0000 0.00


3* Redundantna karta interfejsów B3-USI4
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


24
d.3


KNR 5-06
1603-03


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w cen-
tralkach SAP - Karta SD
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 1.0028 0.0000 0.00


-- M --
2* Benzyna ekstrakcyjna


0.05dm3/szt.
dm3 0.0500 0.0000 0.00


3* Karta pamięci SD 2GB
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


25
d.3


KNR AL-01
0109-02


Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/
44Ah
obmiar  = 2 kpl.


kpl.


-- R --
1* robocizna


2.5*2=5r-g/kpl.
r-g 10.0000 0.0000 0.00


-- M --
2* Akumulator 12 V 44 Ah AKKU 44


1szt./kpl.
szt. 2.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


26
d.3


KNR 5-06
1606-04


Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek
kołkami rozporowymi na betonie - Gniazdo
standardowe USB 501-1
obmiar  = 420 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


2.14*0.955=2.0437r-g/szt.
r-g 858.3540 0.0000 0.00


-- M --
2* Kolki rozporowe plastikowe z wkretami


2szt/szt.
szt 840.0000 0.0000 0.00


3* Gniazdo standardowe USB 501-1
1szt/szt.


szt 420.0000 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.


R M S


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


27
d.3


KNR 5-06
1612-02


Instalowanie multisensorowych czujek dymu i
temperatury w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
- CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka no-
wej generacji (TF1-TF9)
obmiar  = 420 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


1.62*0.955=1.5471r-g/szt.
r-g 649.7820 0.0000 0.00


-- M --
2* CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej


generacji (TF1-TF9)
1szt/szt.


szt 420.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


28
d.3


KNR 5-06
1609-03


Instalowanie ręcznych ostrzegaczy
pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym
bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle -
Przycisk pożarowy MCP545A-1R
obmiar  = 32 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
r-g 64.1760 0.0000 0.00


-- M --
2* Śruby kotwiace


2szt/szt.
szt 64.0000 0.0000 0.00


3* Przycisk pożarowy MCP545A-1R
1szt./szt.


szt. 32.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


29
d.3


KNR 5-06
1612-07


Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru -
przycisków w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
obmiar  = 32 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 32.0880 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


30
d.3


KNR-W 5-08
0401-04


Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podło-
żu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
- Obudowa modułu IP66 GEH MOD IP66 wraz
z nyplami szt.7, Obudowa modułu IP66 GEH
MOD2 wraz z nyplami - szt. 2
obmiar  = 9 aparat


apa-
rat


-- R --
1* robocizna


1.59r-g/aparat
r-g 14.3100 0.0000 0.00


-- M --
2* Śruby podkładki i nakrętki


0.24kg/aparat
kg 2.1600 0.0000 0.00


3* Obudowa modułu IP66 GEH MOD IP66
1*7=7szt


szt 7.0000 0.0000 0.00


4* Obudowa modułu IP66 dla BX-REL4/BX-O2I4
1*2=2szt


szt 2.0000 0.0000 0.00


5* Nypel wielostopniowy M 20'
128szt


szt 128.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


31
d.3


KNR 5-06
1602-07


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - moduły
wejść/wyjść :  BX-OI3 szt. 4, BX-O2I4 szt. 1,
BX-REL4 szt. 1, BX-O1 szt. 3
obmiar  = 9 szt.


szt.


-- R --
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1* robocizna
2.49*0.955=2.37795r-g/szt.


r-g 21.4016 0.0000 0.00


-- M --
2* Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + optozłą-


cze, 1wy (60W) z funkcją failsafe
4szt


szt 4.0000 0.0000 0.00


3* Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4, 4we, 2wy
(60W) failsafe
1szt


szt 1.0000 0.0000 0.00


4* Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4, 4wy
(60W) failsafe
1szt


szt 1.0000 0.0000 0.00


5* Moduł wyjścia BX-O1, 1wy
5szt


szt 5.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


32
d.3


KNR-W 5-08
0401-08


Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących - puszki PIP1AN
obmiar  = 40 aparat


apa-
rat


-- R --
1* robocizna


0.27r-g/aparat
r-g 10.8000 0.0000 0.00


-- M --
2* Kołki rozporowe


4szt./aparat
szt. 160.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


33
d.3


KNR-W 5-08
0403-02


Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocują-
ce - Puszka PIP 1AN
obmiar  = 40 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.27r-g/szt.
r-g 10.8000 0.0000 0.00


-- M --
2* Puszka PIP 1AN


1szt/szt.
szt 40.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


34
d.3


KNR AL-01
0108-01


Montaż sygnalizatora akustyczno-opt.  wew-
nętrznego SA-K7N 6m
obmiar  = 34 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


1.87r-g/szt.
r-g 63.5800 0.0000 0.00


-- M --
2* Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED


SA-K7N 3m
1szt/szt.


szt 34.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


35
d.3


KNR 7-08
0807-01


Tabliczki informacyjne na gniazdach czujek,
modułach i ręcznych przyciskach
obmiar  = 420+9+32 = 461.000 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.15r-g/szt.
r-g 69.1500 0.0000 0.00


-- M --
2* Szyld opisowy z numerem czujki


1szt./szt.
szt. 461.0000 0.0000 0.00


3* materiały pomocnicze
5%(od M)


% 5.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Montaż urządzeń systemu SAP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM


OGÓŁEM


Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S


4 Programowanie i uruchomienie systemu SAP
36


d.4
KNR AL-01
0603-08


Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre-
sowych - do 128 adresów
obmiar  = 4 lin.


lin.


-- R --
1* robocizna


86.91r-g/lin.
r-g 347.6400 0.0000 0.00


-- S --
2* przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wy-


maganiami producenta
0.95m-g/lin.


m-g 3.8000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


37
d.4


KNR AL-01
0604-06


Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 256 elementów liniowych
obmiar  = 2 szt


szt


-- R --
1* robocizna


61r-g/szt
r-g 122.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


38
d.4


kalk. indywid. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, ins-
trukcji obsługi oraz kompleksowe szkolenie
personelu Użytkownika w zakresie obsługi sys-
temu SAP
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* robocizna


140r-g/kpl.
r-g 140.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


39
d.4


KNNR 5
1303-01


Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 2 pomiar


po-
miar


-- R --
1* robocizna


0.63r-g/pomiar
r-g 1.2600 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


40
d.4


KNKRB 5
0805-01


Badania uziemienia ochronnego lub roboczego
- pierwszy pomiar
obmiar  = 2 pomiar.


po-
miar


.


-- R --
1* robocizna


1.24r-g/pomiar.
r-g 2.4800 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


PODSUMOWANIE


Programowanie i uruchomienie systemu SAP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM


OGÓŁEM


Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.


R M S


5 Zdalny nadzór - Budynek Rektoratu WUM Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61
41


d.5
KNR AT-28
0110-03


Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o ma-
sie 6-12 kg - Szafa wisząca Rack 19" 18U -
Szafa zasilająco-sterująca
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* robocizna


0.64r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.0000 0.00


-- M --
2* materiały pomocnicze


1.5%(od R)
% 1.5000 0.0000 0.00


3* szafa dystrybucyjna wisząca Rack 19" 18U
1kpl./kpl.


kpl. 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


42
d.5


KNR AT-28
0110-10


Montaż wyposażenia szaf - półka do szafy zasi-
lająco-sterującej
obmiar  = 2 kpl.


kpl.


-- R --
1* robocizna


0.13r-g/kpl.
r-g 0.2600 0.0000 0.00


-- M --
2* materiały pomocnicze


1.5%(od R)
% 1.5000 0.0000 0.00


3* półka do szafy dystrybucyjnej 19"
1kpl./kpl.


kpl. 2.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


43
d.5


KNR AT-28
0110-13


Montaż wyposażenia szaf - Moduł komunika-
cyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub
SCHRACK-ETHERNET/IP
obmiar  = 2 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.27r-g/szt.
r-g 0.5400 0.0000 0.00


-- M --
2* materiały pomocnicze


1.5%(od R)
% 1.5000 0.0000 0.00


3* Moduł komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/
TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP (dostawca:
SCHRACK)
1szt./szt.


szt. 2.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


44
d.5


KNR AT-28
0110-13


Montaż wyposażenia szaf - Switch MOXA EDS
408-A
obmiar  = 2 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


0.27r-g/szt.
r-g 0.5400 0.0000 0.00


-- M --
2* materiały pomocnicze


1.5%(od R)
% 1.5000 0.0000 0.00


3* Switch MOXA EDS 408-A
1szt./szt.


szt. 2.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


45
d.5


KNR-W 5-08
0401-04


Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podło-
żu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
obmiar  = 1 aparat


apa-
rat


-- R --
1* robocizna


1.59r-g/aparat
r-g 1.5900 0.0000 0.00


-- M --
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2* śruby podkładki i nakrętki
0.24kg/aparat


kg 0.2400 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


46
d.5


KNR 5-06
1602-09


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zasilacz
230/24VDC
obmiar  = 1 szt.


szt.


-- R --
1* robocizna


5.5*0.955=5.2525r-g/szt.
r-g 5.2525 0.0000 0.00


-- M --
2* benzyna ekstrakcyjna


0.15dm3/szt.
dm3 0.1500 0.0000 0.00


3* śruby,podkładki,nakrętki
0.4kg/szt.


kg 0.4000 0.0000 0.00


4* Zasilacz awaryjny MERAWEX 5A z akumulato-
rami 2x28Ah typ ZSP135-DR-5A-2 (dostawca:
MERAWEX)
1szt/szt.


szt 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


47
d.5


kalk. indywi-
dualna


Przygotowanie aplikacji i wdrożenie - serwer 1 -
SecoLog
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* programista


45r-g/kpl.
r-g 45.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


48
d.5


kalk. indywi-
dualna


Przygotowanie aplikacji i wdrożenie - serwer 2 -
FSMS IP + zdalny dostęp
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* programista


35r-g/kpl.
r-g 35.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


49
d.5


kalk. indywi-
dualna


Montaż zespołów kablowych i akcesoriów mon-
tażowych - Zespoły kablowe i kacesoria monta-
żowe - Budynek Rektoratu WUM
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* robocizna


15r-g/kpl.
r-g 15.0000 0.0000 0.00


-- M --
2* Zespoły kablowe i kacesoria montażowe - Bu-


dynek Rektoratu WUM
1kpl./kpl.


kpl. 1.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


50
d.5


kalk. indywi-
dualna


Przygotowanie dokumentacji i instrukcji
obmiar  = 1 kpl.


kpl.


-- R --
1* programista


10r-g/kpl.
r-g 10.0000 0.0000 0.00


Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000


PODSUMOWANIE


Zdalny nadzór - Budynek Rektoratu WUM Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM


OGÓŁEM


Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt


RAZEM


OGÓŁEM


Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.


Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.


War-
tość


Grupa Do-
staw-


ca


Ce-
na do-
staw-


cy


Ra-
bat


 
ma
ksy-
ma
lny


Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny


1. Adapter komunikacyjny RJ45 KUP
9RJ45


szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00


2. Akumulator 12 V 44 Ah AKKU 44 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
3. B5-CII B5 Redundantne wewnętrzne


pole obsługi MAP PL
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


4. B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlo-
wych x-line, do 500 elementów


szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00


5. B5-OM8 Redundantna karta sterująca
- 8 wyjść nadzorowanych


szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


6. B5-Redundantna centrala z wyc. i dru-
karką + zasilacz B5-PSU (7A) B5-
SCU-CP


szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


7. Benzyna ekstrakcyjna dm3 0.3500 0.3500 0.00 0.00
8. benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1500 0.1500 0.00 0.00 ICB_


SRED
NIE


9. CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czuj-
ka nowej generacji (TF1-TF9)


szt 420.000
0


420.000
0


0.00 0.00


10. Gips, zaprawa wapienna, farba, mate-
riały pomocnicze


kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00


11. Gniazdo standardowe USB 501-1 szt 420.000
0


420.000
0


0.00 0.00


12. Kanał elektroinstalcyjny PCV LSOH
25x18 Bi


m 956.800
0


956.800
0


0.00 0.00


13. Karta pamięci SD 2GB szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14. Karta sieciowa IP B5-NET2-485 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15. Kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 840.000


0
840.000


0
0.00 0.00


16. Kołki rozporowe szt. 176.200
0


176.200
0


0.00 0.00 ICB_
SRED


NIE
17. kołki rozporowe szt. 2484.00


00
2484.00
00


0.00 0.00


18. Kołki rozporowe plastikowe szt. 5880.00
00


5880.00
00


0.00 0.00


19. Kompletny uchwyt kablowy metalowy
certyfikowany Hilti


szt. 6345.00
00


6345.00
00


0.00 0.00


20. Korytko PCV 60x40 m 6.2400 6.2400 0.00 0.00 ICB_
SRED


NIE
21. MAP Płyta opisowa w wersji polskiej


MAPTXT-RA PL01
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


22. Moduł komunikacyjny SCHRACK-
MODBUS/TCP lub SCHRACK-ET-
HERNET/IP


szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 SCHR
ACK


23. Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4, 4we,
2wy (60W) failsafe


szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


24. Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we +
optozłącze, 1wy (60W) z funkcją failsa-
fe


szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00


25. Moduł wyjścia BX-O1, 1wy szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
26. Nypel wielostopniowy M 20' szt 128.000


0
128.000


0
0.00 0.00


27. Obudowa modułu IP66 dla BX-REL4/
BX-O2I4


szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00


28. Obudowa modułu IP66 GEH MOD
IP66


szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00


29. półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED


NIE
30. Przekaźnikowy moduł sterujący BX-


REL4, 4wy (60W) failsafe
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


31. Przewody kabelkowe HDGs 3x2,
5mm2


m 98.8000 98.8000 0.00 0.00


32. Przewody kabelkowe HTKSH PH90
1x2x1,4mm


m 665.600
0


665.600
0


0.00 0.00


33. Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,
8mm'


m 41.6000 41.6000 0.00 0.00


34. Przewody kabelkowe YnTKSY ekw
1x2x0,8mm'


m 3931.20
00


3931.20
00


0.00 0.00


35. Przycisk pożarowy MCP545A-1R szt. 32.0000 32.0000 0.00 0.00
36. Puszka PIP 1AN szt 40.0000 40.0000 0.00 0.00
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L
p.


Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.


War-
tość


Grupa Do-
staw-


ca


Ce-
na do-
staw-


cy


Ra-
bat


 
ma
ksy-
ma
lny


Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny


37. Redundantna karta interfejsów B3-
USI4


szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00


38. Rury winidurowe RL-18 m 2912.00
00


2912.00
00


0.00 0.00


39. Switch MOXA EDS 408-A szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED


NIE
40. Sygnalizator akustyczny z zespołem


diod LED SA-K7N 3m
szt 34.0000 34.0000 0.00 0.00


41. szafa dystrybucyjna wisząca Rack 19"
18U


kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED


NIE
42. Szyld opisowy z numerem czujki szt. 461.000


0
461.000


0
0.00 0.00


43. Śruby kotwiace szt 68.0000 68.0000 0.00 0.00
44. Śruby podkładki i nakrętki kg 2.1600 2.1600 0.00 0.00
45. śruby podkładki i nakrętki kg 0.2400 0.2400 0.00 0.00
46. śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000 0.4000 0.00 0.00
47. Uchwyty U-18 szt. 5880.00


00
5880.00
00


0.00 0.00


48. Utylizacja czujki izotopowej szt 450.000
0


450.000
0


0.00 0.00


49. Zasilacz awaryjny MERAWEX 5A z
akumulatorami 2x28Ah typ ZSP135-
DR-5A-2


szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ME-
RA-


WEX
50. Zespoły kablowe i kacesoria montażo-


we - Budynek Rektoratu WUM
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00


51. Złączki ZŁ-18 szt. 1148.00
00


1148.00
00


0.00 0.00


52. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM


Słownie:   zero i 00/100 zł
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170125_PRD SAP Rektorat WUM_ślepy (2).ATH
[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
nan=Przedmiar robót na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej SAP w budynku Rektoratu WUM w Warszawie Al. Zwirki i Wigury 61 - aktualizacja 25.01.2017r.
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dzia³	dzia³
pd=dzia³u	dzia³u
mm=dzia³y	dzia³y
md=dzia³ów	dzia³ów
wan=PLN
wbn=PLN	z³
wk=0
na=Koszty poœrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=Przedmiar robót na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej w budynku Rektoratu WUM - aktualizacja 25.01.2017r.
nb=Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej SAP - Budynek Rektoratu
ab=Warszawa ul. ¯wirki i Wigury 61
ni=Warszawski Uniwersytet Medyczny
ai=Warszawa ul.¯wirki i Wigury 61
br=Elektryczna 
nk=Robert Szczerkowski Wa-780/91
dt=25.01.2017r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty poœrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=programista	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demonta¿e
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-10	5-06	1601-10		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ centralki sygnalizacji po¿aru POLON-ALFA - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-06	5-06	1606-06		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ gniazd w wykonaniu zwyk³ym do czujek - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-01	5-06	1612-01		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ izotopowych czujek dymu - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Utylizacja czujek izotopowych dymu zgodnie z przepisami Pañstwowej Agencji Atomistyki
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ dodatkowych wnêtrzowych wskaŸników zadzia³ania - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=146
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ rêcznych ostrzegaczy po¿arowych-przycisków - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=126
pd=		kalk. indywid.		kalk. indywid.		0
na=Demonta¿ zespo³ów kablowych istniej¹cej instalacji SAP
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Roboty kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_�12�11
na=Mechaniczne przebijanie otworów w œcianach lub stropach z ceg³y o d³ugoœci przebicia do 1 ceg³y - œr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=172
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	172					

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
mpn=_�12�11
na=Mechaniczne przebijanie otworów w œcianach lub stropach z ceg³y o d³ugoœci przebicia do 2 ceg³y - œr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ uchwytów pod rury winidurowe RL 18 uk³adane pojedynczo z przygotowaniem pod³o¿a mechanicznie - przykrêcenie do ko³ków plastykowych w pod³o¿u z ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800					

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_�12�11
na=Rury winidurowe RL-18 o œrednicy do 20 mm uk³adane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800					

[POZYCJA]
id=115
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=�12�11
na=Monta¿ listew œciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na œcianach i stropach poprzez przykrêcenie do ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=920
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920					

[POZYCJA]
id=62
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=�12�11
na=Monta¿ listew œciennych (korytek instalacyjnych) z PCW 60x40 na œcianach i stropach poprzez przykrêcenie do ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_�12�11
na=Przewody kabelkowe o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 wci¹gane do rur i uk³adane w korytkach: YnTKSY ekw 1x2x0,8 i YnTKSY 2x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3820
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3820	1	3780+40					

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0201-02	5-08	0201-02		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ uchwytów metalowych certyfikowanych pod przewody kabelkowe uk³adane pojedynczo z przygotowaniem pod³o¿a mechanicznie - w pod³o¿u z ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2350	1	2350					

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_�12�11
na=Przewody kabelkowe n.t. o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 mocowane za pomoc¹ certyfikowanych uchwytów metalowych na przygotowanym pod³o¿u : HTKSH PH90 1x2x1,4mm (320m) + HDGs 3x2,5mm2 (90m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=735
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=735	1	735					

[POZYCJA]
id=23
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Wykonanie drobnych prac wykoñczeniowych, gipsowanie i malowanie œcian po robotach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Monta¿ urz¹dzeñ systemu SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-11	5-06	1601-11		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie centralki sygnalizacji po¿aru typ Integral IP MX - B5-Redundantna centrala z wyc. i drukark¹ + zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-02	5-06	1603-02		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ w centralce - B5 Redundantne wewnêtrzne pole obs³ugi MAP PL B5-CII
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Karta sieciowa IP B5-NET2-485 wraz z adapterami komunikacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-DXI2 Redundantna karta linii pêtlowych x-line, do 500 elementów
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-OM8 Redundantna karta steruj¹ca - 8 wyjœæ nadzorowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Redundantna karta interfejsów B3-USI4
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-03	5-06	1603-03		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ w centralkach SAP - Karta SD
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=71
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ akumulatora bezobs³ugowego 12V/44Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyk³ym do samoczynnych ostrzegaczy po¿arowych-czujek ko³kami rozporowymi na betonie - Gniazdo standardowe USB 501-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=420
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie multisensorowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=420
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie rêcznych ostrzegaczy po¿arowych-przycisków w wykonaniu zwyk³ym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - Przycisk po¿arowy MCP545A-1R
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-07	5-06	1612-07		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie rêcznych ostrzegaczy po¿aru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie rêczne pod œruby kotwowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych - Obudowa modu³u IP66 GEH MOD IP66 wraz z nyplami szt.7, Obudowa modu³u IP66 GEH MOD2 wraz z nyplami - szt. 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=9
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-07	5-06	1602-07		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ SAP na gotowym pod³o¿u z pod³¹czeniem - modu³y wejœæ/wyjœæ :  BX-OI3 szt. 4, BX-O2I4 szt. 1, BX-REL4 szt. 1, BX-O1 szt. 3
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko³ki rozporowe plastikowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych - puszki PIP1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=40
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-02	5-08	0403-02		1
mpn=_�12�11
na=Mocowanie na gotowym pod³o¿u aparatów o masie do 2.5 kg z czêœciowym rozebraniem i z³o¿eniem bez pod³¹czenia - 4 otwory mocuj¹ce - Puszka PIP 1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=81
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ sygnalizatora akustyczno-opt.  wewnêtrznego SA-K7N 6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[POZYCJA]
id=78
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0807-01	7-08	0807-01		1
mpn=�12�11
na=Tabliczki informacyjne na gniazdach czujek, modu³ach i rêcznych przyciskach
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=461
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=461	1	420+9+32					

[ELEMENT 1]
na=Programowanie i uruchomienie systemu SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
mpn=�12�11
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=92
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=93
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obs³ugi oraz kompleksowe szkolenie personelu U¿ytkownika w zakresie obs³ugi systemu SAP
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=95
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0805-01	5	0805-01		1
na=Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 1]
na=Zdalny nadzór - Budynek Rektoratu WUM Warszawa ul. ¯wirki i Wigury 61
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-03	AT-28	0110-03		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ szaf dystrybucyjnych wisz¹cych o masie 6-12 kg - Szafa wisz¹ca Rack 19" 18U - Szafa zasilaj¹co-steruj¹ca
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=129
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-10	AT-28	0110-10		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - pó³ka do szafy zasilaj¹co-steruj¹cej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=130
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - Modu³ komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=131
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - Switch MOXA EDS 408-A
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie rêczne pod œruby kotwowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ SAP na gotowym pod³o¿u z pod³¹czeniem - zasilacz 230/24VDC
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie aplikacji i wdro¿enie - serwer 1 - SecoLog
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=135
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie aplikacji i wdro¿enie - serwer 2 - FSMS IP + zdalny dostêp
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=136
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Monta¿ zespo³ów kablowych i akcesoriów monta¿owych - Zespo³y kablowe i kacesoria monta¿owe - Budynek Rektoratu WUM
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=137
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie dokumentacji i instrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					
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170125_PRD SAP Rektorat WUM_ślepy PRZEDMIAR


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przedmiar robót na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP w budynku Rektoratu WUM w Warszawie Al.
Zwirki i Wigury 61 - aktualizacja 25.01.2017r.


1 Demontaże
1


d.1
KNR 5-06
1601-10


Demontaż centralki sygnalizacji pożaru POLON-ALFA - krotność 0,5 szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


2
d.1


KNR 5-06
1606-06


Demontaż gniazd w wykonaniu zwykłym do czujek - krotność 0,5 szt.


450 szt. 450.000
RAZEM 450.000


3
d.1


KNR 5-06
1612-01


Demontaż izotopowych czujek dymu - krotność 0,5 szt.


450 szt. 450.000
RAZEM 450.000


4
d.1


kalk. indywid. Utylizacja czujek izotopowych dymu zgodnie z przepisami Państwowej Agencji
Atomistyki


szt.


450 szt. 450.000
RAZEM 450.000


5
d.1


KNR 5-06
1612-08


Demontaż dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania - krotność 0,5 szt.


146 szt. 146.000
RAZEM 146.000


6
d.1


KNR 5-06
1609-03


Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków - krotność 0,5 szt.


39 szt. 39.000
RAZEM 39.000


7
d.1


kalk. indywid. Demontaż zespołów kablowych istniejącej instalacji SAP szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


2 Roboty kablowe
8


d.2
KNR-W 4-03
1003-06


Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm


otw.


172 otw. 172.000
RAZEM 172.000


9
d.2


KNR-W 4-03
1003-16


Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm


otw.


26 otw. 26.000
RAZEM 26.000


10
d.2


KNR-W 5-08
0101-03


Montaż uchwytów pod rury winidurowe RL 18 układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podło-
żu z cegły


m


2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000


11
d.2


KNR-W 5-08
0110-01


Rury winidurowe RL-18 o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach


m


2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000


12
d.2


E 0508 0800-
04


Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do cegły


m


920 m 920.000
RAZEM 920.000


13
d.2


E 0508 0800-
04


Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 60x40 na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do cegły


m


6 m 6.000
RAZEM 6.000


14
d.2


KNR-W 5-08
0207-01


Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur i
układane w korytkach: YnTKSY ekw 1x2x0,8 i YnTKSY 2x2x0,8


m


3780+40 m 3820.000
RAZEM 3820.000


15
d.2


KNR-W 5-08
0201-02


Montaż uchwytów metalowych certyfikowanych pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - w podłożu z cegły


m


2350 m 2350.000
RAZEM 2350.000


16
d.2


KNR-W 5-08
0211-01


Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane za
pomocą certyfikowanych uchwytów metalowych na przygotowanym podłożu :
HTKSH PH90 1x2x1,4mm (320m) + HDGs 3x2,5mm2 (90m)


m


735 m 735.000
RAZEM 735.000


17
d.2


kalk. indywid. Wykonanie drobnych prac wykończeniowych, gipsowanie i malowanie ścian po
robotach kablowych


kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


3 Montaż urządzeń systemu SAP
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18


d.3
KNR 5-06
1601-11


Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typ Integral IP MX - B5-Redundan-
tna centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP


szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


19
d.3


KNR 5-06
1603-02


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w centralce - B5 Redundantne wew-
nętrzne pole obsługi MAP PL B5-CII


szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


20
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Karta sieciowa IP
B5-NET2-485 wraz z adapterami komunikacyjnymi


szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


21
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-DXI2 Redun-
dantna karta linii pętlowych x-line, do 500 elementów


szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


22
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-OM8 Redun-
dantna karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych


szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


23
d.3


KNR 5-06
1603-01


Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Redundantna karta
interfejsów B3-USI4


szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


24
d.3


KNR 5-06
1603-03


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w centralkach SAP - Karta SD szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


25
d.3


KNR AL-01
0109-02


Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/44Ah kpl.


2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000


26
d.3


KNR 5-06
1606-04


Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie - Gniazdo standardowe USB
501-1


szt.


420 szt. 420.000
RAZEM 420.000


27
d.3


KNR 5-06
1612-02


Instalowanie multisensorowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta-
lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - CUBUS MTD 533
wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9)


szt.


420 szt. 420.000
RAZEM 420.000


28
d.3


KNR 5-06
1609-03


Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwy-
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - Przycisk pożarowy MCP545A-
1R


szt.


32 szt. 32.000
RAZEM 32.000


29
d.3


KNR 5-06
1612-07


Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalo-
wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem


szt.


32 szt. 32.000
RAZEM 32.000


30
d.3


KNR-W 5-08
0401-04


Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - Obudowa
modułu IP66 GEH MOD IP66 wraz z nyplami szt.7, Obudowa modułu IP66
GEH MOD2 wraz z nyplami - szt. 2


aparat


9 aparat 9.000
RAZEM 9.000


31
d.3


KNR 5-06
1602-07


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - moduły wejść/wyjść :  BX-OI3 szt. 4, BX-O2I4 szt. 1, BX-REL4 szt. 1,
BX-O1 szt. 3


szt.


9 szt. 9.000
RAZEM 9.000


32
d.3


KNR-W 5-08
0401-08


Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych - puszki PIP1AN


aparat


40 aparat 40.000
RAZEM 40.000


33
d.3


KNR-W 5-08
0403-02


Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - Puszka PIP 1AN


szt.


40 szt. 40.000
RAZEM 40.000


34
d.3


KNR AL-01
0108-01


Montaż sygnalizatora akustyczno-opt.  wewnętrznego SA-K7N 6m szt.


34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
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35


d.3
KNR 7-08
0807-01


Tabliczki informacyjne na gniazdach czujek, modułach i ręcznych przyciskach szt.


420+9+32 szt. 461.000
RAZEM 461.000


4 Programowanie i uruchomienie systemu SAP
36


d.4
KNR AL-01
0603-08


Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.


4 lin. 4.000
RAZEM 4.000


37
d.4


KNR AL-01
0604-06


Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych szt


2 szt 2.000
RAZEM 2.000


38
d.4


kalk. indywid. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz kompleksowe
szkolenie personelu Użytkownika w zakresie obsługi systemu SAP


kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


39
d.4


KNNR 5
1303-01


Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pier-
wszy)


pomiar


2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000


40
d.4


KNKRB 5
0805-01


Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
.


2 pomiar
.


2.000


RAZEM 2.000
5 Zdalny nadzór - Budynek Rektoratu WUM Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61


41
d.5


KNR AT-28
0110-03


Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg - Szafa wisząca Rack
19" 18U - Szafa zasilająco-sterująca


kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


42
d.5


KNR AT-28
0110-10


Montaż wyposażenia szaf - półka do szafy zasilająco-sterującej kpl.


2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000


43
d.5


KNR AT-28
0110-13


Montaż wyposażenia szaf - Moduł komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP
lub SCHRACK-ETHERNET/IP


szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


44
d.5


KNR AT-28
0110-13


Montaż wyposażenia szaf - Switch MOXA EDS 408-A szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


45
d.5


KNR-W 5-08
0401-04


Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących


aparat


1 aparat 1.000
RAZEM 1.000


46
d.5


KNR 5-06
1602-09


Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - zasilacz 230/24VDC


szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


47
d.5


kalk. indywi-
dualna


Przygotowanie aplikacji i wdrożenie - serwer 1 - SecoLog kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


48
d.5


kalk. indywi-
dualna


Przygotowanie aplikacji i wdrożenie - serwer 2 - FSMS IP + zdalny dostęp kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


49
d.5


kalk. indywi-
dualna


Montaż zespołów kablowych i akcesoriów montażowych - Zespoły kablowe i
kacesoria montażowe - Budynek Rektoratu WUM


kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


50
d.5


kalk. indywi-
dualna


Przygotowanie dokumentacji i instrukcji kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar robót_Instal SAP Bud Rektoratu WUM (2).ath
[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
nan=Przedmiar robót: Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej SAP w budynku Rektoratu WUM w Warszawie Al. Zwirki i Wigury 61
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dzia³	dzia³
pd=dzia³u	dzia³u
mm=dzia³y	dzia³y
md=dzia³ów	dzia³ów
wan=PLN
wbn=PLN	z³
wk=0
na=Koszty poœrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=Przedmiar robót: Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej w budynku Rektoratu WUM
nb=Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej po¿arowej SAP - Budynek Rektoratu
ab=Warszawa ul. ¯wirki i Wigury 61
ni=Warszawski Uniwersytet Medyczny
ai=Warszawa ul.¯wirki i Wigury 61
br=Elektryczna 
dt=05.05.2015r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty poœrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=programista	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demonta¿e
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-10	5-06	1601-10		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ centralki sygnalizacji po¿aru POLON-ALFA - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-06	5-06	1606-06		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ gniazd w wykonaniu zwyk³ym do czujek - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-01	5-06	1612-01		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ izotopowych czujek dymu - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Utylizacja czujek izotopowych dymu zgodnie z przepisami Pañstwowej Agencji Atomistyki
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ dodatkowych wnêtrzowych wskaŸników zadzia³ania - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=146
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=�12�11
na=Demonta¿ rêcznych ostrzegaczy po¿arowych-przycisków - krotnoœæ 0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=126
pd=		kalk. indywid.		kalk. indywid.		0
na=Demonta¿ zespo³ów kablowych istniej¹cej instalacji SAP
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Roboty kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_�12�11
na=Mechaniczne przebijanie otworów w œcianach lub stropach z ceg³y o d³ugoœci przebicia do 1 ceg³y - œr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=172
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	172					

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
mpn=_�12�11
na=Mechaniczne przebijanie otworów w œcianach lub stropach z ceg³y o d³ugoœci przebicia do 2 ceg³y - œr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ uchwytów pod rury winidurowe RL 18 uk³adane pojedynczo z przygotowaniem pod³o¿a mechanicznie - przykrêcenie do ko³ków plastykowych w pod³o¿u z ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800					

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_�12�11
na=Rury winidurowe RL-18 o œrednicy do 20 mm uk³adane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800					

[POZYCJA]
id=115
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=�12�11
na=Monta¿ listew œciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na œcianach i stropach poprzez przykrêcenie do ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=920
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920					

[POZYCJA]
id=62
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=�12�11
na=Monta¿ listew œciennych (korytek instalacyjnych) z PCW 60x40 na œcianach i stropach poprzez przykrêcenie do ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_�12�11
na=Przewody kabelkowe o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 wci¹gane do rur i uk³adane w korytkach: YnTKSY ekw 1x2x0,8 i YnTKSY 2x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3820
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3820	1	3780+40					

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0201-02	5-08	0201-02		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ uchwytów metalowych certyfikowanych pod przewody kabelkowe uk³adane pojedynczo z przygotowaniem pod³o¿a mechanicznie - w pod³o¿u z ceg³y
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2350	1	2350					

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_�12�11
na=Przewody kabelkowe n.t. o ³¹cznym przekroju ¿y³ do 7.5 mm2 mocowane za pomoc¹ certyfikowanych uchwytów metalowych na przygotowanym pod³o¿u : HTKSH PH90 1x2x1,4mm (320m) + HDGs 3x2,5mm2 (90m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=735
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=735	1	735					

[POZYCJA]
id=23
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Wykonanie drobnych prac wykoñczeniowych, gipsowanie i malowanie œcian po robotach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Monta¿ urz¹dzeñ systemu SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-11	5-06	1601-11		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie centralki sygnalizacji po¿aru typ Integral IP MX - B5-Redundantna centrala z wyc. i drukark¹ + zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-02	5-06	1603-02		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ w centralce - B5 Redundantne wewnêtrzne pole obs³ugi MAP PL B5-CII
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Karta sieciowa IP B5-NET2-485 wraz z adapterami komunikacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-DXI2 Redundantna karta linii pêtlowych x-line, do 500 elementów
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-OM8 Redundantna karta steruj¹ca - 8 wyjœæ nadzorowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-01	5-06	1603-01		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Redundantna karta interfejsów B3-USI4
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1603-03	5-06	1603-03		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ w centralkach SAP - Karta SD
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=71
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ akumulatora bezobs³ugowego 12V/44Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyk³ym do samoczynnych ostrzegaczy po¿arowych-czujek ko³kami rozporowymi na betonie - Gniazdo standardowe USB 501-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=420
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie multisensorowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=420
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie rêcznych ostrzegaczy po¿arowych-przycisków w wykonaniu zwyk³ym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - Przycisk po¿arowy MCP545A-1R
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-07	5-06	1612-07		1
mpn=�12�11
na=Instalowanie rêcznych ostrzegaczy po¿aru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie rêczne pod œruby kotwowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych - Obudowa modu³u IP66 GEH MOD IP66 wraz z nyplami szt.7, Obudowa modu³u IP66 GEH MOD2 wraz z nyplami - szt. 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=9
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-07	5-06	1602-07		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ SAP na gotowym pod³o¿u z pod³¹czeniem - modu³y wejœæ/wyjœæ :  BX-OI3 szt. 4, BX-O2I4 szt. 1, BX-REL4 szt. 1, BX-O1 szt. 3
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko³ki rozporowe plastikowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych - puszki PIP1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=40
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-02	5-08	0403-02		1
mpn=_�12�11
na=Mocowanie na gotowym pod³o¿u aparatów o masie do 2.5 kg z czêœciowym rozebraniem i z³o¿eniem bez pod³¹czenia - 4 otwory mocuj¹ce - Puszka PIP 1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=81
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ sygnalizatora akustyczno-opt.  wewnêtrznego SA-K7N 6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[POZYCJA]
id=78
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0807-01	7-08	0807-01		1
mpn=�12�11
na=Tabliczki informacyjne na gniazdach czujek, modu³ach i rêcznych przyciskach
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=461
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=461	1	420+9+32					

[ELEMENT 1]
na=Programowanie i uruchomienie systemu SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
mpn=�12�11
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=92
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=93
pd=		kalk. indywid. 		kalk. indywid. 		0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obs³ugi oraz kompleksowe szkolenie personelu U¿ytkownika w zakresie obs³ugi systemu SAP
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=95
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0805-01	5	0805-01		1
na=Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 1]
na=Zdalny nadzór - Budynek Rektoratu WUM Warszawa ul. ¯wirki i Wigury 61
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-03	AT-28	0110-03		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ szaf dystrybucyjnych wisz¹cych o masie 6-12 kg - Szafa wisz¹ca Rack 19" 18U - Szafa zasilaj¹co-steruj¹ca
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=129
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-10	AT-28	0110-10		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - pó³ka do szafy zasilaj¹co-steruj¹cej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=130
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - Modu³ komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=131
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_�12�11
na=Monta¿ wyposa¿enia szaf - Switch MOXA EDS 408-A
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_�12�11
na=Przygotowanie pod³o¿a do zabudowania aparatów - kucie rêczne pod œruby kotwowe w pod³o¿u z ceg³y - aparat o 3-4 otworach mocuj¹cych
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		1
mpn=�12�11
na=Zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ SAP na gotowym pod³o¿u z pod³¹czeniem - zasilacz 230/24VDC
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNO¯NIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie aplikacji i wdro¿enie - serwer 1 - SecoLog
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=135
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie aplikacji i wdro¿enie - serwer 2 - FSMS IP + zdalny dostêp
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=136
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Monta¿ zespo³ów kablowych i akcesoriów monta¿owych - Zespo³y kablowe i kacesoria monta¿owe - Budynek Rektoratu WUM
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=137
pd=		kalk. indywidualna		kalk. indywidualna		0
na=Przygotowanie dokumentacji i instrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					
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Lp. Nazwa urządzenia/materiału Nr katalogowy Nr rzeczowy Producent jm Ilość


1 B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A) B5-SCU-CP FG052102- SCHRACK SECONET szt. 1


2 B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, do 500 elementów B5-DXI2 EG072912- SCHRACK SECONET szt. 2


3 B5-OM8 Redundantna karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych B5-OM8 20-1000002-01- SCHRACK SECONET szt. 1


4 Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-485 B5-NET2-485 EG072910- SCHRACK SECONET szt. 1


5 Redundantna karta interfejsów B3-USI4 B3-USI4 EG072815- SCHRACK SECONET szt. 1


6 Adapter komunikacyjny RJ45 KUP 9RJ45 20-1400000-01- SCHRACK SECONET szt. 2


7 Karta pamięci SD 512 MB SD-CARD FG020325-D SCHRACK SECONET szt. 1


8 Maskownica wolnych slotów Integral IP B3 BLIND FG06240-9- SCHRACK SECONET szt. 5


9 B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL B5-CII 20-1030000-01- SCHRACK SECONET szt. 1


10 MAP Płyta opisowa w wersji polskiej MAPTXT-RA PL01 20-1032005-01- SCHRACK SECONET szt. 1


11 Akumulator 12 V 44 Ah AKKU 44 HG691017-E SCHRACK SECONET szt. 2


12 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9 CUBUS MTD 533X 30-5000003-01- SCHRACK SECONET szt. 420


13 Gniazdo standardowe USB 501-1 USB 501-1 FG030126- SCHRACK SECONET szt. 420


14 Wskaźnik zadziałania BX-UPI, elektronika BX-UPI 20-2100030-01- SCHRACK SECONET szt. 72


15 Obudowa wskaźnika zadziałania PIG FG020093- SCHRACK SECONET szt. 72


16 Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24 MCP545X-1R-PL FG030940- SCHRACK SECONET szt. 32


17 Moduł wyjścia przekaźnikowego BX-O1, 1wy (60W) failsafe BX-O1 20-2100015-01- SCHRACK SECONET szt. 3


18 Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + optozłącze, 1wy (60W) failsafe BX-OI3 20-2100001-01- SCHRACK SECONET szt. 4


19 Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4, 4we, 2wy (60W) failsafe BX-O2I4 20-2100014-01- SCHRACK SECONET szt. 1


20 Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4, 4wy (60W) failsafe BX-REL4 20-2100004-01- SCHRACK SECONET szt. 1


21 Obudowa modułu IP66 GEH MOD IP66 FG020234- SCHRACK SECONET szt. 7


22 Obudowa modułu IP66 dla BX-REL4/BX-O2I4 GEH MOD2 IP66 FG020235- SCHRACK SECONET szt. 2


23 Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 MM000181- SCHRACK SECONET szt. 40


24 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N,wys. montażu 6m, kat.O (cena stała) SA-K7N/6m PL-EGSAK7N/6m W2 szt. 34


25 Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A (cena stała) PIP-1A PL-PIP1A W2 szt. 6


26 Puszka instalacyjna 132x30 PIP-3A (cena stała) PIP-3A PL-EGPIP3A W2 szt. 34


27 Moduł komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP
SCHRACK SECONET


szt. 1


28 Switch MOXA EDS 408-A MOXA EDS 408-A MOXA szt. 1


29 Zasilacz awaryjny MERAWEX 5A z akumulatorami 2x28Ah typ ZSP135-DR-5A-2 ZSP135-DR-5A-2 MERAWEX szt. 1


30
Szafa dystrybucyjna wisząca Rack 19" 18U z półką, zespołem zasilającym i 
panelem wentylacyjnym EMITER NET szt. 1


31 Przewody linii dozorowych YnTKSY ekw 1x2x0,8mm BITNER mb. 3780


32 Przewody linii monitorujących. YnTKSYekw  2x2x0,8mm BITNER mb. 40


33 Przewody linii sterujących i sygnalizacyjnych 
HTKSH PH90 
1x2x1,4mm BITNER mb. 640


34 Przewody linii zasilania 230V NKGs 3x2,5mm2 BITNER mb. 95


35 Przewody transmisyjne - skrętka FTP kat 5E EMITER NET mb. 55


36 Uchwyty metalowe certyfikowane dla przewodów PH90 i E90 HILTI szt. 2350


37 Rura PCV RL 18 wraz z uchwytami i złączkami mb. 2800


38 Listwa PCV 25x18 mb. 920


39 Korytko PCV 60x40 mb. 6


40 Materiały pomocnicze kpl. 1


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA


OBIEKT: BUDYNEK REKTORATU Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy Al.. Żwirki i Wigury 61
TEMAT PRACY : SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  SAP
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SPEC MATER

		

				SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

				OBIEKT: BUDYNEK REKTORATU Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy Al.. Żwirki i Wigury 61

				TEMAT PRACY : SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  SAP

				Lp.		Nazwa urządzenia/materiału		Nr katalogowy		Nr rzeczowy		Producent		jm		Ilość

				1		B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A)		B5-SCU-CP		FG052102-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				2		B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, do 500 elementów		B5-DXI2		EG072912-		SCHRACK SECONET		szt.		2

				3		B5-OM8 Redundantna karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych		B5-OM8		20-1000002-01-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				4		Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-485		B5-NET2-485		EG072910-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				5		Redundantna karta interfejsów B3-USI4		B3-USI4		EG072815-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				6		Adapter komunikacyjny RJ45		KUP 9RJ45		20-1400000-01-		SCHRACK SECONET		szt.		2

				7		Karta pamięci SD 512 MB		SD-CARD		FG020325-D		SCHRACK SECONET		szt.		1

				8		Maskownica wolnych slotów Integral IP		B3 BLIND		FG06240-9-		SCHRACK SECONET		szt.		5

				9		B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL		B5-CII		20-1030000-01-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				10		MAP Płyta opisowa w wersji polskiej		MAPTXT-RA PL01		20-1032005-01-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				11		Akumulator 12 V 44 Ah		AKKU 44		HG691017-E		SCHRACK SECONET		szt.		2

				12		CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9		CUBUS MTD 533X		30-5000003-01-		SCHRACK SECONET		szt.		420

				13		Gniazdo standardowe USB 501-1		USB 501-1		FG030126-		SCHRACK SECONET		szt.		420

				14		Wskaźnik zadziałania BX-UPI, elektronika		BX-UPI		20-2100030-01-		SCHRACK SECONET		szt.		72

				15		Obudowa wskaźnika zadziałania		PIG		FG020093-		SCHRACK SECONET		szt.		72

				16		Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24		MCP545X-1R-PL		FG030940-		SCHRACK SECONET		szt.		32

				17		Moduł wyjścia przekaźnikowego BX-O1, 1wy (60W) failsafe		BX-O1		20-2100015-01-		SCHRACK SECONET		szt.		3

				18		Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + optozłącze, 1wy (60W) failsafe		BX-OI3		20-2100001-01-		SCHRACK SECONET		szt.		4

				19		Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4, 4we, 2wy (60W) failsafe		BX-O2I4		20-2100014-01-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				20		Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4, 4wy (60W) failsafe		BX-REL4		20-2100004-01-		SCHRACK SECONET		szt.		1

				21		Obudowa modułu IP66		GEH MOD IP66		FG020234-		SCHRACK SECONET		szt.		7

				22		Obudowa modułu IP66 dla BX-REL4/BX-O2I4		GEH MOD2 IP66		FG020235-		SCHRACK SECONET		szt.		2

				23		Nypel wielostopniowy M 20		MM SN M20		MM000181-		SCHRACK SECONET		szt.		40

				24		Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N,wys. montażu 6m, kat.O (cena stała)		SA-K7N/6m		PL-EGSAK7N/6m		W2		szt.		34

				25		Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A (cena stała)		PIP-1A		PL-PIP1A		W2		szt.		6

				26		Puszka instalacyjna 132x30 PIP-3A (cena stała)		PIP-3A		PL-EGPIP3A		W2		szt.		34

				27		Moduł komunikacyjny SCHRACK-MODBUS/TCP lub SCHRACK-ETHERNET/IP						SCHRACK SECONET		szt.		1

				28		Switch MOXA EDS 408-A		MOXA EDS 408-A				MOXA		szt.		1

				29		Zasilacz awaryjny MERAWEX 5A z akumulatorami 2x28Ah typ ZSP135-DR-5A-2		ZSP135-DR-5A-2				MERAWEX		szt.		1

				30		Szafa dystrybucyjna wisząca Rack 19" 18U z półką, zespołem zasilającym i panelem wentylacyjnym						EMITER NET		szt.		1

				31		Przewody linii dozorowych		YnTKSY ekw 1x2x0,8mm				BITNER		mb.		3780

				32		Przewody linii monitorujących.		YnTKSYekw  2x2x0,8mm				BITNER		mb.		40

				33		Przewody linii sterujących i sygnalizacyjnych		HTKSH PH90 1x2x1,4mm				BITNER		mb.		640

				34		Przewody linii zasilania 230V		NKGs 3x2,5mm2				BITNER		mb.		95

				35		Przewody transmisyjne - skrętka FTP kat 5E						EMITER NET		mb.		55

				36		Uchwyty metalowe certyfikowane dla przewodów PH90 i E90						HILTI		szt.		2350

				37		Rura PCV RL 18 wraz z uchwytami i złączkami								mb.		2800

				38		Listwa PCV 25x18								mb.		920

				39		Korytko PCV 60x40								mb.		6

				40		Materiały pomocnicze								kpl.		1
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Bilans prądowy Integral IP MX
PL


Projekt:


Projektant: data obliczeń: 2015-05-04


konfiguracja akumulat.: OK OK OK 1


typ akumulat.: CTM CT 44-12 pojemność znamionowa 44 Ah 7 A


pary akumulat.: 1 pojemność efektywana: 44 Ah 72 h


pojemność całkowita: 44 Ah 72 h


konfiguracja centrali: Tryb podświetlenia:: Std prąd dozorowy: prąd alarmowy:


typ panelu obsługi: B5-CII 1 11,00 11,00 30,00


EPI #1-3 ( - ) ( - ) ( - ) 0,00 0,00 0,00
płyta główna: B5-MCU 35,00 35,00 35,00


Slot 2 B5-NET2-485 120,00 120,00 120,00


Slot 3 B5-DXI2 35,00 35,00 35,00


Slot 4 B5-DXI2 35,00 35,00 35,00


Slot 5 ( - ) 0,00 0,00 0,00


Slot 6 ( - ) 0,00 0,00 0,00


Slot 7 B3-OM8 9,00 9,00 9,00


Slot 8 B3-USI4 90,00 90,00 90,00


Slot 9 ( - ) 0,00 0,00 0,00


Slot 10 B5-PSU 31,00 31,00 31,00


Slot 11,12,13 B3-REL-x pomijalny prąd (9mA przez 10ms podczas przełączania)


Urządzenia MMI Bus prąd dozorowy: prąd alarmowy: MMI-EQ ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(maks. 15 paneli na MMI-Bus, max. 8 paneli obsługi na CSP, maks. 8 paneli dla straży poż. na CSP) 0 EPI


MMI bus aktywna 2,500 2,500 0 0 0,00 0,00


B5-MMI-CIP (panel zewn.) 30,000 50,000 1 0,00 0,00 1


B5-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka) 32,000 52,000 1 0,00 0,00 1


B5-MMI-HCIP (panel High-End) 97,000 97,000 1 0,00 0,00 0


B3-MMI-IPS (Szwecja) 14,000 30,000 2 0,00 0,00 0


B5-MMI-IPS (Szwecja) 30,000 50,000 1 0,00 0,00 1


B5-MMI-PIP (panel piętrowy) 30,000 50,000 1 0,00 0,00 1


B3-MMI-CIP (ext. BDF) 20,000 38,000 2 0,00 0,00 0


B3-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka) 21,500 39,500 2 0,00 0,00 0


B3-MMI-UIO 14,000 14,000 2 0,00 0,00 0


B3-MMI-EAT64, B3-
MMI-IPEL (2x UIO!!) 28,000 92,000 4 0,00 0,00 0


B3-MMI-EAT32, B3-
MMI-IPES (1x UIO) 14,000 46,000 2 0,00 0,00 0


B3-MMI-FPA (Austria) 14,000 30,000 2 0,00 0,00 0


B3-MMI-FPS (Szwecja) 14,000 30,000 2 0,00 0,00 0


B3-MMI-FAT (Niemcy) 14,000 40,000 2 0,00 0,00 0


B5-MMI-FPD (Niemcy) 30,000 58,000 1 0,00 0,00 1


B5-MMI-FPCZ (Czechy) 30,000 58,000 1 0,00 0,00 1


B5-MMI-FPS (Szwecja) 47,000 54,000 1 0,00 0,00 1


Pobór prądu przez diody LED na panelu EAT jest pomijalny w stanie czuwania.


Urządzenia EPI Bus na MMI bus prąd dozorowy: prąd alarmowy: 0 prąd dozorowy: prąd alarmowy:


B5-EPI-ASP 2,000 2,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-FPD (Niemcy) 6,000 6,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-FPCZ (Czechy) 6,000 6,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-FPS (Szwecja) 11,000 11,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-FAT (Niemcy) 12,000 12,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-FPA (Austria) 5,000 5,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-PCM (LED We/Wy) 5,000 5,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-PIM (LED We/Wy) 5,000 5,000 3 0,00 0,00


B5-EPI-PIC (LED We/Wy) 6,000 6,000 3 0,00 0,001 1 1
suma: 366,00 385,00 mA


WUM BUD. REKTORATU


Robert Szczerkowski


dotyczy IRP 8.0


czas dozorowania - czujki 
specjalne (CZS):


czas buforowania


prąd znam. zasilacza:


Seite 1 (5)
015-06-02 INT_IP_MX_STROM_V300_PL1







Bilans prądowy Integral IP MX
PL


Projekt:


Projektant: data obliczeń: 2015-05-04


WUM BUD. REKTORATU


Robert Szczerkowski


dotyczy IRP 8.0


peryferia:


X-Line: 4 X-Line tryb DAI Pętla DAI 0 8


(skuteczność konwertera DC-DC: 70%) prąd dozorowy: prąd alarmowy: MEQ ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


MTD 533X 0,120 2,50 1 420 72,00 1500,00 1000


MTD 533X-S (syrena) 0,150 4,00 1 0,00 0,00 1000


MTD 533X-S (komunikat) 0,150 6,50 1 0,00 0,00 1000


MTD 533X-SxCT (syrena) 0,210 4,00 1 0,00 0,00


MTD 533X-SxCT (komunikat) 0,210 6,50 1 0,00 0,00


CMD 533X 0,150 2,50 1 0,00 0,00 1000


BX-UPI 0,000 1,00 1 72 0,00 102,86 1000


BX-API (low) 0,000 1,90 1 0,00 0,00 1000


BX-API (high) 0,000 4,00 1 0,00 0,00 1000


MCP 535X 0,090 2,50 1 0,00 0,00 1000


MCP 545X 0,090 2,50 1 32 4,11 114,29 1000


BX-AIM 0,460 0,46 5 0,00 0,00 204


BX-OI3 0,550 0,550 4 4 3,14 3,14 256


BX-IOM 0,430 0,430 4 0,00 0,00 256


BX-IM4 0,450 0,45 4 0,00 0,00 256


BX-REL4 0,510 0,51 4 1 0,73 0,73 256


BX-O2I4 0,630 0,63 4 1 0,90 0,90 256


BX-I2 0,460 0,460 4 0,00 0,00 256


BX-O1 0,480 0,480 4 3 2,06 2,06 256


BX-RGW 0,950 0,950 8 0,00 0,00 128


SDI 81X 0,500 10,00 1 0,00 0,00 1000


SDI 82X 0,500 10,00 1 0,00 0,00 1000


BX-ESL 0,400 0,40 1 0,00 0,00 1000


BX-SOL (low) 0,500 2,30 4 0,00 0,00 256


BX-SOL (high) 0,500 4,70 8 0,00 0,00 128


BX-SOL-CT (low) 0,500 3,30 4 0,00 0,00 256


BX-SOL-CT (high) 0,500 5,60 8 0,00 0,00 128


BX-SBL50x (low) 0,500 1,50 4 0,00 0,00 256


BX-SBL50x (high) 0,500 4,00 8 0,00 0,00 128


BX-FOL 0,500 3,70 8 0,00 0,00


BX-MDH 0,550 0,550 4 0,00 0,00


BX-MDI8 0,450 0,450 4 0,00 0,00


OSD2000 (LKM531) 0,190 5,00 1 0,00 0,00 1000


UTD 531 0,150 5,00 1 0,00 0,00 0


STD 531 0,190 5,00 1 0,00 0,00 0


MTD 533 (flash) 0,400 5,00 1 0,00 0,00 0


MSD 533 (flash) 0,400 5,00 1 0,00 0,00 0


UTD 533 (flash) 0,370 5,00 1 0,00 0,00 0


MTD 533 0,235 5,00 1 0,00 0,00 0


MSD 533 0,235 5,00 1 0,00 0,00 0


UTD 533 0,205 5,00 1 0,00 0,00 0


BA-UPI 0,000 1,00 1 0,00 0,00 0


BA-API 0,000 0,00 1 0,00 0,00 0


MCP 535 0,275 5,00 1 0,00 0,00 0


MCP 545 0,500 4,00 1 0,00 0,00 0


BA-AIM 0,500 0,50 5 0,00 0,00 0


BA-OI3 0,460 0,46 4 0,00 0,00 0


BA-IOM 0,450 0,45 4 0,00 0,00 0


BA-IM4 0,460 0,46 4 0,00 0,00 0


BA-REL4 0,460 0,46 4 0,00 0,00 0


BA-RGW 0,950 0,95 4 0,00 0,00 0


SDI 82A 0,500 10,00 1 0,00 0,00 0


BA-FOL 0,474 6,50 4 0,00 0,00 0


BA-SOL (low) 0,495 2,40 4 0,00 0,00 0


BA-SOL (high) 0,495 4,80 4 0,00 0,00 0


SBL 50x (low) 0,500 1,30 4 0,00 0,00 0


SBL 50x (high) 0,500 3,90 4 0,00 0,00
560 1 1 1000


suma: 82,94 640,00 mA
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WUM BUD. REKTORATU


Robert Szczerkowski


dotyczy IRP 8.0


B3-MTI8 (linie monologowe) prąd dozorowy: prąd alarmowy: max/MG ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(maks. 1 alarm/linię) 0 0


liczba używanych linii: (0 B3-MTI8) 0
SLK-EN (czujka dymu Hochiki) 0,035 50 0,00 0,00 0


DCC-1E (czujka ciepła Hochiki) 0,035 50 0,00 0


DFE-60E (czujka nadmiarowa ciepła Hochiki) 0,000 50 0,00 0


DFE-90E (czujka nadmiarowa ciepła Hochiki) 0,000 50 0,00 0


HF-24E (czujka płomienia Hochiki) 0,200 10 0,00 0


BSI (gniado przelotowe) 0,010 0 0,00 0


TMI (gniazdo końcowe) 0,800 50,00 1 0,00 0,00 0


DKM MBM (ROP przelotowy) 0,000 9 0,00 0


DKM MTM (ROP końcowy) 0,800 43,00 1 0,00 0,00 0


BSS (moduł przelotowy) 0,000 9 0,00 0,00 0


TMS (moduł końcowy) 0,800 37,00 1 0,00 0,00 0


MSD523 (czujka dymu Hekatron) 0,120 32 0,00 0


UTD523 (czujka ciepła Hekatron) 0,120 32 0,00 0


BM-BSI (gniazdo przelotowe Hekatron) 0,010 0 0,00 0


BM-MCP(s) (ROP przelotowy Hekatron) 0,800 10 0,00


BM-MCP(e) (ROP końcowy Hekatron) 0,800 50,00 1 0,00 0,00 0


BM-TMI (gniazdo końcowe Hekatron) 0,800 50,00 1 0,00 0,00 0
1 1 1 0 1


suma: 0,00 0,00 mA


B3-DCI6 (Schrack linie stałoprądowe) prąd dozorowy: prąd alarmowy: ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(maks. 1 alarm/linię) 0 0


liczba używanych linii: (0 B3-DCI6) 2,000 20,000 0,00 0,00


Łączna liczba czujek 0,040 0,000 0,00 0,00


LPL PIN 0,000 6,000 0,00 0,00
1 1


suma: 0,00 0,00 mA


linie HX130/ 52x (B3-MTI,B3-IM8 a. BX-MDI8)
prąd dozorowy: prąd alarmowy: ilość: ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(maks. 2 alarmy/linię) 0 ) 0 0


grupach przy (0 Linien auf internen Baugruppen) 9,200 22,500 0,00 0,00


grupach przy ( BX-MDI8, zasilane przez CSP) 50,000 MDI8: 0,00 0,00


ORM 130AY 0,100 1 0,00


ORM 130 A/K 0,100 1 0,00


WDM 215A 0,100 1 0,00


WMM 216A 0,300 1 0,00


UFM 840 0,800 8 0,00


ORM 130 A Ex 0,100 1 0,00


WDM 215 A Ex 0,200 1 0,00


WMM 216 A Ex 0,200 1 0,00


UFM 810 A Ex 2,700 8 0,00


ORM 130 Ex-i 0,150 1 0,00


WDM 215 Ex-i 0,150 1 0,00


WMM 216 Ex-i 0,150 1 0,00


DFM 435 Wx 0,000 3 0,00


DFM 435 KLx 0,000 3 0,00


MSD523 0,120 1 0,00


UTD523 0,120 1 0,000 1 1 0 1
suma: 0,00 0,00 mA


B3-LEE23 (linie HX140) prąd dozorowy: prąd alarmowy: ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(maks. 3 alarmy/ linię) 0


liczba używanych linii: 3,000 35,000 0,00 0,00


ORM 140 0,110 0,00 0


ORM 140K 0,100 0,00 0


WDM 240 0,100 0,00 0


WMM 241 0,100 0,00 0


UFM 840 0,900 0,00 0


IFM 841 0,450 0,00 0


DFM 155 0,050 0,00 0


ADX 156 0,100 0,00 0


MMD 140 0,110 0,00 0


MCP 140 0,080 0,00 0


1 1 0 1
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suma: 0,00 0,00 mA
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B3-DTI2 (Schrack pętle dialog) prąd dozorowy: prąd alarmowy: ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(3 alarmy na pętli) MeQ 0


B2-DBA 0,100 0,800 0 0 0,00 0,00 0


SLK-EN 0,035 0,035 1 0,00 0,00 0


DCC-1E 0,035 0,035 1 0,00 0,00 0


SIH-E 0,025 0,025 1 0,00 0,00 0


HF-24E 0,200 0,200 6,4 0,00 0,00 0


DCA-E 0,000 0,000 1 0,00 0,00 0


DFE-60E/90E 0,000 0,000 1 0,00 0,00 0


B2-DOI2 1,600 1,600 4 0,00 0,00 0


B2-DI2 2,500 2,500 4 0,00 0,00 0


B2-DOM 1,600 1,600 4 0,00 0,00 0


B2-DIM 3,000 3,000 4 0,00 0,00 0


B2-DBM 0,100 0,800 1 0,00 0,00 0
1 0 1


suma: 0,00 0,00 mA


B3-LEE24 (pętle HX150) prąd dozorowy: prąd alarmowy: ilość: prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(3 alarmy na pętli) MeQ 0


liczba używanych linii: 6,250 32,000 0,00 0,00


ORM150 0,100 13,000 1 0,00 0


WDM152 0,100 14,000 1 0,00 0


WMM153 0,100 14,000 1 0,00 0


DFM155 0,050 32,000 1 0,00 0


ADX156 0,100 13,000 4,53 0,00 0


SBS157 0,050 15,000 1 0,00 0


UAS159 0,050 15,000 1 0,00 0


RKM150 0,050 10,000 1 0,00 0


MMD 150 0,110 15,500 1 0,00 0


MCP 150 0,080 24,000 1 0,00 0


UAC 150 0,120 30,000 1 0,00 0
1 1 0 1


suma: 0,00 0,00 mA


Pobór prądu pozostałych urządzeń
Pozostałe urządzenia zasilane z zasilacza centrali
z pełnym czasem buforowania: 72h) prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy…) Wprowadź tutaj: 0,00 2400,00 mA


Pobór prądu czujek specjalnych (CZS)
Urządzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z norną TRVB
z ograniczonym czasem dozorowania do:72h) prąd dozorowy: prąd alarmowy:


(np. systemy zasysające,...) Wprowadź tutaj: mA


prąd dozorowy: prąd alarmowy:


WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,449 3,425 A


min. prąd ładowania (80% w 24h) pojemność znamionowa * 0,05 2,200 A
wymagana pojemność akumulatorów "dozór" prąd dozorowy * czas buforowania "dozór" 32,323886 Ah
wymagana pojemność akumulatorów "dozór CZS" prąd dozorowy CZS* czas buforowania "dozór CZS" 0,000 Ah
wymagana pojemność akumulatorów "alarm" prąd alarmowy * czas buforowania "alarm" 1,7125 Ah
wymagana pojemność akumulatorów - suma ("dozór" + "dozór CZS" + "alarm") 34,036386 Ah
dostępny prąd alarmowy maks. prad wyjściowy - prad alarmowy 3,575 A
dostepny prąd dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,138 A
dostepny prąd dozorowy, niebuforowany maks. prąd wyjściowy - prad dozorowania. - min. prad ładowania 4,3510571 A
maks. wartość przy pomiarze prądu akumulat. zasilacza (50mV/A) 96,00 mV
prąd dozorowy przy pomiarze prądu akumulat. zasilacza (50mV/A) 22,45 mV


Czas buforowania ("dozór"+"alarm") efekt. pojemność akumulat. > wymagana pojemność akumulat. OK
Ładowanie akumulat. >80% poj. w 24 h (maks. prąd wyjściowy - prąd dozorowy) > min. prąd ładowania OK
Obciążenie zasilacza (prąd alarmowy < maks. prąd zasilacza) OK
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Projekt: SCHRACK BMZ INTEGRAL X-LINE Length calculation Planner:


1 Liczba grup sterowania przemiennego sygnalizatorami wart


Kabel ILED ROP Dym/Temp We/Wy We/Wy We/Wy We/Wy Linia DC We/Wy We/Wy We/Wy Syrena
suma 
ilość gwarantowana typowa RCCmeas ≈Długość wynik


 Typ  Nr. Tryb OP LED A 
mm2


mA MCP545X MTD533X BX-OI3 BX-O2I4 BX-IM4 BX-REL4 BX-AIM BX-IOM BX-O1 BX-I2 BX-SOL urządzeń [Ω] [m]


1 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 11 91 2 1 1 106 3500 3500 0 OK (XLINE)
1b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
2 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 8 103 111 3500 3500 0 OK (XLINE)
2b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
3 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 6 114 120 3500 3500 0 OK (XLINE)
3b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
4 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 7 112 2 3 124 3500 3500 0 OK (XLINE)
4b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
5 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)
5b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
6 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)
1b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
7 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)
7b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
8 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)
8b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
9 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)
9b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
10 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)
1b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
11 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)


11b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
12 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)


12b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
13 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)


13b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
14 Pętla AUTO 3 0,5 12,0 0 3500 3500 0 OK (XLINE)


14b n.b. AUTO 3 0,5 12,0 0 1500 1500 0 OK (HPX)
32 420 4 1 0 1 0 0 3 0 0 461Suma:
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