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O  w i a d c z e n i e 

 
Niniejszym o wiadczam, e projekt wykonawczy : 

 

 

Temat :           Projekt sta ej organizacji ruchu 

 

Obiekt :           Budynek Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej  

Adres :            62-510 Konin ul. Przemys owa 7 

 

 

Inwestor :        Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej 

Adres :             62-510 Konin ul. Przemys owa 7 

 

 

 

sporz dzony zosta  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma s  . 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-28 roku przez:

Pani Jolanta Kowalska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2367/01

adres zamieszkania  ul. Wacława Sierpińskiego 1, 62-510 Konin

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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1. WST P 

1.1. Podstawa opracowania: 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora, 

- projektu sta ej organizacji ruchu dla Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Ga niczej   

  Nr 1 Pa stwowej Stra y Po arnej w Koninie, 

- norm, przepisów i wytycznych projektowania obowi zuj cych w zakresie opracowania, 

a w szczególno ci: 

• N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.” 

• PN-91/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

• Katalogi producentów osprz tu sygnalizacyjnego. 

• Katalogi producentów kabli i rur os onowych. 

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa 

ruchu drogowego i warunków ich stosowania na drogach /Dz. Ust. z 2003 roku nr 220 poz. 

2182 z dnia 23.12.2003r. wraz z za cznikami . 

 

1.2 Zakres opracowania: 

1.2.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

       Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie kanalizacji i linii kablowych 

nn cz cych mikroprocesorowy sterownik ruchu z elementami wy wietlaj cymi sygna y 

systemu sterowania ruchem drogowym  

Dokumentacja obejmuje uzupe nienie zagadnie  projektu wyj ciowego w 

nast puj cym zakresie: 

• budowy kanalizacji kablowej linii nn, 

• u enia kabli sygnalizacyjnych, 

Dokumentacja nie obejmuje istniej cej  szafy wraz ze sterownikiem sygnalizacji stanowi ce 

istniej  ju  sie  sygnalizacji drogowej . 
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2. Opis techniczny 

 

2.1. Kanalizacja kablowa 

 

enie wszystkich kabli sygnalizacyjnych zaprojektowane zosta o w 1 otworowej 

kanalizacji kablowej z rur AROT DVK o rednicach 75 i 110mm dla przepustów kablowych 

przez jezdnie z rur SRS 110.  

Rury o rednicy 75 mm stosowane s  tylko przy bezpo rednim po czeniu studni 

kablowych z masztowymi konstrukcjami wsporczymi. W pozosta ych przypadkach uk adana 

jest kanalizacja o rednicy 110mm. 

Kanalizacj  zaprojektowano ze studniami kablowymi typu SK-1. 

Tras  kanalizacji, typy poszczególnych studni, ilo  otworów i odleg ci pomi dzy 

studniami pokazano na rys 2.1 i 2.2. 

Kanalizacj  wykona  zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i 

ZN-95/TP.S.A.-023/T, uk adaj c na g boko ci 0,6m w chodnikach i trawnikach oraz na 

boko ci 1m pod jezdni  (zgodnie z PN-76/E-05125) 

Przepusty pod jezdnia nale y wykona  metoda przecisku z rur AROT typu SRS 110/UM. 

Sposób wykonania przepustów okre laj  szczegó owe uzgodnienia. W przypadku zbli  i 

skrzy owa  z uzbrojeniem podziemnym stosowa  rury os onowe dzielone AROT PS 110. 

Rysunki okablowania modernizowanej cz ci skrzy owa  z zaznaczonymi 

elementami kanalizacji kablowej przedstawione s  na rysunkach „Elementy 

Projektowan  kanalizacj  kablow  nale y uk ada  na podsypce z piasku grubo ci 0,1 m i tak  

sam  warstw  piasku kanalizacj  po u eniu nale y przysypa , na nasypan  warstw  piasku 

nale y nasypa  oko o 0,15 m ziemi rodzimej pozbawionej kamieni a nast pnie 

 folie koloru niebieskiego, która powinna znale  si  w odleg ci minimum 0,25m od 

rur kanalizacji kablowej.  

Po u eniu wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz  . 

Zestawienie d ugo ci rur kanalizacji kablowej 
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Rura ugo Przepust pod jezdni

Szafa S1 SRS 110 34

S1 S2 SRS 110 9

S2 S3 DVK 110 25

S3 S4 DVK 110 7

S4 S5 SRS 110 10

S1 S6 SRS 110 20

S6 S7 DVK 110 20

S7 S8 SRS 110 16 11

S8 S9 SRS 110 11

Razem 131 32  

 

2.2. Kable sygnalizacyjne 

 

Zasilanie latarni sygnalizacyjnych wykona  promieniowo kablami 

sygnalizacyjnymi typu YKSy o przekroju 1,5mm² zgodnie z tabelami 

okablowania dla ka dego skrzy owania podanymi w wykonawczych 

cz ciach projektu. Przy okablowaniu systemu nale y zachowa  zasad  

zasilania ka dej latarni oddzielnym kablem nie roz czanym w adnym 

punkcie miedzy sterownikiem a zaciskami latarni. Latarnie sygnalizacyjne 

zasilane s  kablem YKSy 7x1,5mm². Przed monta em ka dy kabel powinien 

by  pomierzony w zakresie: ci ci  i oporno ci izolacji ka dej y z 

osobna. W studniach kablowych zostawi  oko o 0,5m luzu na ka dym kablu, 

kable u  w sposób umo liwiaj cy wej cie do studni dla monterów. 

Zestawienie d ugo ci kabli sygnalizacyjnych : 

 
YKSy 7 x 1,5

P1 K1a K1b K2a K2b

Szafa S1 36 36 36 36 36

S1 S2 9 9

S2 S3 25 25

S3 S4 7 7

S4 S5 15

S1 S6 25 20 20

S6 S7 20 20

S7 S8 27 32

S8 S9 16

61 92 77 119 108

457  
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3. Uwagi ko cowe. 

Wszystkie materia y winien mie  aktualny atest. 

Wszystkie prace wykona  z zachowaniem obowi zuj cych norm 

i przepisów. 

Przy prowadzeniu prac ziemnych nale y wykona  w ciwe oznakowanie wykopów, 

informuj ce u ytkowników terenu o ich prowadzeniu. Wykopy chroni  przed dost pem osób 

postronnych przez ustawienie wokó  do ów ta m ostrzegawczych lub barierek. 

 

4. Plan BiOZ. 

Wszystkie prace nale y wykona  w oparciu o ogólny plan BiOZ dotycz cy ca ego zamierzenia. 

Przed przyst pieniem do prac ziemnych nale y przygotowa  projekt organizacji ruch na 

okres budowy. 
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Ksi ka przedmiarów/obmiarów 
Sygnalizacja wietlna 

KM PSP w Koninie 

1. Kanalizacja kablowa 
 

1 KNR 2-01I 0701-0103-040 
czne kopanie rowów dla kabli, o g boko ci do 1,2 m i szeroko ci dna wykopu do 0,4 m. 

Grunt kategorii I-II 
 

131,00 m 

2 KNR 2-01I 0704-0103-040 
czne zasypywanie rowów dla kabli, o g boko ci do 1,0 m i szeroko ci dna wykopu do 0,4 

m. Grunt kategorii I-II 
 

131,00 m 

3 KNNR 6 0802-030-050 
czne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubo ci 4 cm 

 

22,00 m2 

4 KNNR 6 0803-020-050 
czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-

piaskowej 
 

7,00 m2 

5 KNNR 5 0720-090-050 
Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o 
grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 

7,00 m2 

6 KNR 5-01 0107-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w ci gu kanalizacji, 
jedna rura w warstwie, jedenotwór w ci gu kanalizacji 
 

52,00 m 

7 KNR 5-01 0107-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w ci gu kanalizacji, 
jedna rura w warstwie, jedenotwór w ci gu kanalizacji 
 

79,00 m 

8 KNR 5-01 0107-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w ci gu kanalizacji, 
jedna rura w warstwie, jedenotwór w ci gu kanalizacji 
 

3,00 m 

9 KNR 5-10 0301-01-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0,4 m 
 

262,00 m 

10 KNNR 5 0724-020-060 
Wykopy pionowe r czne dla urz dzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt 
nienawodniony, kategorii III-IV 
 

12,00 m3 

11 KNR 2-18 0408-02-040 
Przewierty maszyn  do wierce  poziomych WP-15/25 d ugo ci do 20 m rurami o rednicy 
nominalnej 150-250 mm w gruncie kategorii III-IV 
 

32,00 m 

12 KNR 5-01 0402-07-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2/1 wieloelementowych. Grunt 
kategorii IV 
 

9,00 szt 

2. Sie  kablowa 
 

13 KNNR 5 0713-020-040 
Uk adanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

12,00 m 

14 KNR 5-01 0818-01-020 
Rozszycie kabli zako czeniowych na ochronnikach krosowych, czówkach i gniezdnikach na 
prze cznicy. Kabel o 10 parach 
 

10,00 szt 

15 KNNR 5 1203-010-020 
Pod czanie przewodów pojedynczych o przekroju y do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce 
 

70,00 szt 

16 KNNR 5 0727-030-020 
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielo owych o ilo ci  do 8 
 

9,00 szt 
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17 KNR 4-03 1203-03-101 
Badanie linii o kablu sterowniczym o ilo ci  do 20 
 

9,00 odcinek 

18 KNP 18-13 1357-0104-090 
Typowe urz dzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzy owania w zakresie 4 grup 
sygnalizacyjnych 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie materia ów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto  KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  0 1050001 Benzyna do ekstrakcyi dm3 2,5000   

2.  0 1330499 Gwo dzie budowlane kg 0,2000   

3.  0 1512201 Lakier asfaltowy szybkoschn cy czarny dm3 4,2756   

4.  0 1601801 Piasek zwyk y m3 15,2446   

5.  0 1601804 Piasek m3 0,1800   

6.  0 1700305 Cement portlandzki zwyk y "35" 
workowany 

t 0,1899   

7.  0 2370604 Beton zwyk y z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,3060   

8.  0 7584202 Os ony rurowe gi tkie do kabli DVK fi 
75mm 

m 3,0600   

9.  0 7584203 Os ony rurowe gi tkie do kabli DVK 
fi110mm 

m 53,0400   

10. 0 7584404 Os ony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 115,7800   

11. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 9,9600   

12. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 75,6000   

13. 0 7980032 Kabel sygn.z .miedz.YKSY 7x1,5; 
0,6/1kV 

m 12,4800   

14. 0 8161101 Studnia kablowa, przelotowa SK1 szt 18,0000   

15. 0 8161300 Ramy podwójne Rlpd 500x1000 szt 9,0000   

   Materia y pomocnicze     

   Razem:     
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K2a

K2b

P1

K1b

K1a
10m

7m
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m
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m
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m
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sporz dzony zosta  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma s  . 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-28 roku przez:

Pani Jolanta Kowalska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2367/01

adres zamieszkania  ul. Wacława Sierpińskiego 1, 62-510 Konin

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)
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Projekt Techniczny zawiera : 
 

 

 

1. wiadczenie o sporz dzeniu projektu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Za wiadczenia o przynale no ci do Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa. 

3. Uprawnienia budowlane. 

4. Wst p z opis technicznym 

5. Schemat po cze  rozdzielnicy. 

6. Zestawienie materia ów 

7. Przedmiar robót 

8. Rysunki techniczne  

E-01 Plan kanalizacji kablowej i rozmieszczenia kamer , 

E-02 Plan u enia przewodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. WST P 

 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

       Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji  

 technicznych w budynku Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej   

w Koninie. 

Projekt swym zakresem obejmuje : 

- instalacje telewizji przemys owej , 

- instalacj  zasilania i sterowania bramy wjazdowej . 

- instalacj  domofonow  

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Do opracowania projektu pos y nast puj ce materia y : 

  a/ zlecenie , 

  b/  obowi zuj ce normy i przepisy , 

  c/  wizja lokalna , 

  d/  uzgodnienia z inwestorem . 

 

1.3. Za enia techniczne. 

1.3.1. Zasilanie. 

    Projektowane instalacje elektryczne  zasilone b   z istniej cej   rozdzielnicy   

    zabudowanej wewn trz  budynku . 

        Projektowana instalacja nie wymaga zmian w zakresie zapotrzebowania mocy dla   

        obiektu.         

 

1.3.2. Ochrona przed dotykiem bezpo rednim 

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim maj ca na celu nie dopuszczenia do dotkni cia 

cz ci czynnych zrealizowana zostanie poprzez : 

- wykonanie instalacji przewodami  na napi cie 750 V, 

- zastosowanie osprz tu oraz rozdzielnic o stopniu ochrony nie ni szym ni  IP 2X, 

których otwarcie mo e by  mo liwe tylko przy u yciu klucza lub narz dzia. 

 

 



 

 

 

 

1.3.3. Ochrona przed dotykiem po rednim. 

Ochrona przed dotykiem po rednim - samoczynne wy czenie zasilania  . 

Samoczynne wy czenie zrealizowane poprzez : 

- wy czniki ró nicowopr dowe  , 

- wy czniki nadmiarowo pr dowe. 

 

1.3.4. Ochrona przed pr dem przet eniowym i zwarciowym. 

Ochrona przed pr dem przet eniowym i zwarciowym poprzez zastosowanie  

wy czników nadmiarowo pr dowych  . 

 

2. OPIS TECHNICZNY. 

 

 

2.1. Instalacja telewizji przemys owej. 

 W chwili obecnej zainstalowanych jest 8 kamer .Sygna  z kamer doprowadzony jest do 

punktu dystrybucyjnego , który znajduje si  w serwerowni budynku a jego element 

dystrybucyjny stanowi cyfrowy rejestrator DVR PDR-XM3008 firmy Aper 

umo liwiaj cy nagrywanie obrazu z 8 kamer przemys owych oraz d wi ku z jednego 

ród a audio zmieniacza ( prze cznika )  i dalej do monitora TV . 

Rejestrator posiada wszystkie standardowe funkcje, takie jak bardzo rozbudowana i 

dok adna detekcja ruchu czy sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Sterowanie 

rejestratorem, podgl d obrazu przez sie  komputerow , dotykowa klawiatura równie  

wyró niaj  si  bardzo wysok  jako ci  i ogromnymi mo liwo ciami. Obs uga mo liwa 

jest przez przegl dark  Internet Explorer, dotykow  klawiatur , oprogramowanie 

mobilne i przez przegl dark  WAP.  

Projektuje si  zabudow  kolejnych czterech kamer na elewacji zewn trznej budynków . 

Wymaga to zabudowy dodatkowego rejestratora DVR PDR-XM3008 . 

Szaf  dystrybucyjn  stanowi  b dzie istniej ca szafa serwerowni , w której zabudowany 

jest istniej cy rejestrator. 

Nale y pami ta , i  w ca ej instalacji nale y stosowa  urz dzenia pracuj ce w tym 

samym standardzie i systemie.  

Masy sygna owe powinny czy  si  w urz dzeniu typu zmieniacz. Nie nale y czy  ze 

sob  mas sygna owych np. przy kamerach. Bardzo wa ne jest tak e rozdzielenie masy 



zasilania od masy sygna owej, czyli unikanie wykorzystywania w tym celu jednego 

przewodu. 

 

Zasilanie kamer . 

Wszystkie projektowane punkty kamerowe zasilane b  tak jak istniej ce ju  kamery z 

zasilacza 12VDC zainstalowanego  w pomieszczeniu serwerowni . 

Wszystkie przewody  z kamer sprowadzi  nale y do pomieszczenia serwerowni 

wykorzystuj c do tego istniej cy kana  kablowy zabudowany na elewacji zewn trznej 

budynku . 

Kable wewn trz budynku prowadzi  w obr bie gara y w rurkach na uchwytach 

odst powych a w cz ci administracyjnej w przestrzeni nad sufitem podwieszanym . 

Najcz ciej stosowanym przewodem do transmisji obrazu jest kabel YAP 75-

0.59/3.7+2x0,5 posiadaj cy oprócz kabla koncentrycznego dwie y zasilaj ce , za 

pomoc   którego mo na przes  obraz na 300-400 metrów z akceptowalnym 

pogorszeniem jako ci . Instalacja kamer przedstawiona jest na planie zagospodarowania .  

2.1.1.. Uwagi ko cowe 

 

Ca  instalacji nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a wykonawstwo 

nale y powierzy  firmie posiadaj cej odpowiednie do wiadczenie w budowie systemów 

telewizji przemys owej (CCTV). 

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, nale y sprawdzi  

poprawno  wykonania i dzia ania systemu. 

Wykonawca ma obowi zek przeszkoli  Osob  ze strony U ytkownika w zakresie obs ugi 

urz dze  CCTV. 

ytkownika wyposa  w nast puj ce dokumenty i instrukcje: 

- opis funkcjonowania i obs ugi, 

- wskazówki jak nale y post powa  podczas zdarze  wykrytych przez system CCTV, 

- ksi  eksploatacji, konserwacji i zdarze  systemu, w której nale y wpisywa   

   co najmniej : 

  1. przeprowadzone konserwacje systemu, 

  2. dokonywane naprawy, 

  3. zmiany i uzupe nienia instalacji. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Zasilanie i sterowanie bramy wjazdowej . 

 

Wjazd od ulicy Torowej posiada  b dzie bram  z nap dem elektrycznym. Kontrola 

wje aj cych pojazdów prowadzona b dzie przy pomocy istniej cej ju  kamery 

zabudowanej na budynku. 

      Brama w wykonaniu dwuskrzyd owym otwierana b dzie si ownikami sterowanymi z 

centralki , któr  zabudowa  nale y w szafce typu ZK-1 ( OS 26x40)  ustawionej na 

postumencie 

Zasilanie centralki bramy wykona  nale y przewodem YKY 3 x 2,5 mm
2
 u onym od 

rozdzielnicy T4 cz ciowo w pomieszczeniach gara y i w pozosta ej cz ci w ziemi w 

os onie z rury DVK 75. 

 

 

 

 

2x1,5

 

Rodzaje przewodów 

·  Po czenie si owników i centrali [1-3]: 4-4y owy przewód o przekroju 1,5mm2 

2 

·  Po czenie centrali i fotokomórek [2-3]: 

-  w przypadku nadajnika 2-4y owy przewód o przekroju 0,5mm
2 

- w przypadku odbiornika 4-4y owy przewód o przekroju 0,5mm
2 



·  Po czenie centrali i w cznika kluczykowego [4-3]: 2-4y owy przewód o przekroju 

0,5mm2 

·  Po czenie centrali i anteny [5-3]: przewód antenowy, koncentryczny 

 

 

 

·  Po czenie lampy ostrzegawczej i centrali [6-3]: 2-4y owy przewód o srednicy 1,5mm
2 

·  Doprowadzenie zasilania do centrali: 3-4y owy przewód o przekroju 2,5mm
2 

·  Doprowadzenie sterowania r cznego 2 owy przewód o przekroju 1,5mm
2 

 

Na lewym s upku ( patrz c od strony ulicy ) zabudowa  nale y kaset  wideodomofonu 

 komunikowaniu si  osoby wje aj cej ze stanowiskiem dowodzenia ,  

W pomieszczeniu stanowiska dowodzenia zabudowa  monitor zawieraj cy w sobie cechy 

i funkcje: 

- mo liwo  podgl du obrazu z panelu zewn trznego 

- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi, furtki i bramy 

- wy wietlacz 7" TFT-LCD 

- mo liwo  pod czenia dodatkowych telefonów stacjonarnych  

- mo liwo  regulacji kontrastu i jasno ci oraz g no  rozmowy 

Wymogi te spe nia miedzy innymi wideodomofon 7" V25/No15nc posiadaj cy równie  

mo liwo  miejscowego otwierania bramy pos uguj c si  brelokami z czytnikiem  

Trasy przewodów przedstawione zosta y na planie zagospodarowania . 

Wszystkie instalacje prowadzone na zewn trz budynków u  nale y w ziemi na 

boko ci 70 cm od pod a w rurach ochronnych DVK 75. 

Wewn trz budynku w obr bie gara y  przewody prowadzi  na uchwytach odst powych . 

W cz ci pozosta ej przewody prowadzi  w przestrzeni nad sufitem podwieszanym . 

Oddzielnie prowadzi  nale y obwody o napi ciu 230 V i niskopr dowe do sterowania . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Uwagi ko cowe. 

Ca  prac monta owych nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami , 

przepisami i zarz dzeniami . Szczególn  uwag  nale y zwróci  na przestrzeganie zasad 

BHP w czasie prac monta owych i rozruchowych. Wszelkie  prace monta owe powinny 

wykonywa  osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz posiadaj ce 

aktualne za wiadczenie kwalifikacyjne dla danego zakresu prac. Po wykonaniu instalacji 

i przed przekazaniem jej do eksploatacji nale y przeprowadzi  niezb dne pomiary i 

badania zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-88/E-04300 . Instalacje elektryczne 

w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach. oraz PN-IEC 60364-6-61 "Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze." 

Po wykonaniu tablic i zako czeniu monta u nale y oznaczy  poszczególne obwody i 

opisa  je na wewn trznej stronie drzwiczek. 

Po wykonaniu robót elektrycznych do odbioru ko cowego nale y przygotowa  : 

- inwentaryzacj  geodezyjn  przewodów u onych w ziemi , 

- protokó  techniczny odbioru robót , 

- projekt techniczny powykonawczy , opiecz towany i podpisany przez  

uprawnionego kierownika robót z za czeniem w ciwych atestów i wiadectw 

jako ci , 

- wiadczenie kierownika robót elektrycznych o zgodno ci wykonanych prac z 

dokumentacj  , PN  oraz , e zastosowane materia y i urz dzenia posiadaj   stosowne 

atesty , 

- protokó  pomiaru impedancji p tli zwarcia , 
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Ksi ka przedmiarów/obmiarów 
KM PSP w Koninie 

Brama , domofon i kamery 

1. Kamery 
 

1 KNR 5-08 0101-03-040 
Monta  uchwytów pod rury winidurowe uk adane pojedynczo z przygotowaniem pod a 
ceglanego sprz tem mechanicznym. Przykr cenie uchwytów do ko ków plastikowych 
 

470,00 m 

2 KNR 5-08 0110-01-040 
Rury winidurowe o rednicy do 20 mm uk adane n.t.na gotowych uchwytach 
 

470,00 m 

3 KNR 5-08 0212-01-040 
Przewody kabelkowe w pow oce polwinitowej uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. czny przekrój  do 6Cu, 12Al mm2 
 

60,00 m 

4  KNR AL-01 0501-02-020 
Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kameta TVU zewn trzna.Monta  uchwytów 
lub obudowy ochronnej 
 

4,00 szt 

5  KNR AL-01-0501-02-020 
Monta  elemantów systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewn trzna 
 

4,00 szt 

6  KNR AL-01-0503-04-020 
Monta  elementow systemu telewizji u.ytkowej - urz dzenie do cyfrowego zapisu obrazu 
 

1,00 szt 

7 KNR 5-08 0812-01-020 
Pod czenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój 

 do 2,5 mm2 
 

8,00 szt 

8  KNR AL-01-0506-01-256 
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 
 

4,00 linia 

9  KNR AL-01-0501-02-020 
Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji u ytkowej - kamera TVU zewn trzna 
 

4,00 szt 

10  KNR AL-01-050304-020 
Próby funkcjonalne elementów systemu telewizji u ytkowej - urz dzenie do cyfrowego zapisu 
obrazu 
 

1,00 szt 

2. Domofon i brama 
 

11 KNR 2-01 0701-0101-040 
czne kopanie rowów dla kabli,o g boko ci do 0,8 m i szeroko ci dna wykopu do 0,4 

m.Grunt kategorii I-II. 
 

65,00 m 

12 KNR 2-01 0704-0102-040 
czne zasypywanie rowów dla kabli,o g boko ci do 0,8 m i szeroko ci dna wykopu do 0,4 

m.Grunt kategorii I-II. 
 

65,00 m 

13 KNR 5-01 0107-09-040 
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Trzy warstwy w ci gu kanalizacji, 
trzy rury w warstwie, dziewi  otworów w ci gu kanalizacji 
 

65,00 m 

14 KNR 5-10 0301-01-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0,4 m 
 

130,00 m 

15 KNR 5-01 0402-07-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2/1 wieloelementowych. Grunt 
kategorii IV 
 

1,00 szt 

16 KNNR 5 0713-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

65,00 m 

17 KNNR 5 0713-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

75,00 m 
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18 KNNR 5 0713-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

65,00 m 

19 KNNR 5 0713-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

15,00 m 

20 KNNR 5 0713-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

10,00 m 

21 KNNR 5 0713-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych 
 

65,00 m 

22 KNR 4-03 1003-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów o d ugo ci do 1 1/2 ceg y w cianach lub stropach dla rur o 
rednicy do 25 mm 

 

7,00 szt 

23 KNR 4-03 1003-06-020 
Mechaniczne przebijanie otworów o d ugo ci do 1 ceg y w cianach lub stropach dla rur o 
rednicy do 25 mm 

 

2,00 szt 

24 KNNR 5 0715-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z 
mocowaniem 
 

70,00 m 

25 KNNR 5 0715-010-040 
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z 
mocowaniem 
 

70,00 m 

26 KNNR 5 1203-010-020 
Pod czanie przewodów pojedynczych o przekroju y do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce 
 

70,00 szt 

27 KNR 5-08W 0406-01-020 
Monta  urz dze czno ci wewn trznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica 
przyzewowa 
 

1,00 szt 

28 KNR 5-08W 0406-02-020 
Monta  urz dze czno ci wewn trznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat 
odbiorczy 
 

1,00 szt 

29 KNR 2-01W 0707-03-060 
Wykopy r czne wraz z zasypaniem pod fundament z acza .Grunt kategorii IV 
 

0,50 m3 

30 KNNR Wacetob 5 0401-010-090 
Zabudowa szafki OS 26 x 40 
 

1,00 kpl 

31 KNR 5-08 0403-03-020 
Mocowanie aparatów o masie do 5 kg posiadaj cych do 2 otworów mocuj cych, na gotowym 
pod u z cz ciowym rozebraniem iz eniem bez pod czenia 
 

1,00 szt 

32 KNR 5-08 0301-20-020 
Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny. Mocowanie osprz tu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie lepych otworów mechanicznie w cegle 
 

1,00 szt 

33 KNR 5-08 0302-01-020 
Monta  na gotowym pod u puszek podtynkowych bakelitowych o rednicy do 60 mm o 1 
wylocie mocowane na gips-cement 
 

1,00 szt 

34 KNR 5-08 0307-0201-020 
Monta  na gotowym pod u przycisków instalacyjnych podtynkowych z pod czeniem 
 

1,00 szt 

35 KNR 4-03 1203-02-101 
Badanie linii o kablu sterowniczym o ilo ci  do 4 
 

4,00 odcinek 

36 KNR 4-03 1203-01-101 
Badanie linii kablowej nn o ilo ci  do 4 
 

2,00 odcinek 
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Szczegó owe zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie materia ów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto  
KB 

Warto  z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1.  1 0016 Rejestrator DVR PDR-
XM3008  

szt 1,0000      6 

2.  0 1512201 Lakier asfaltowy 
szybkoschn cy czarny 

dm3 5,2640      15 13 

3.  0 1601801 Piasek zwyk y m3 7,2800      14 

4.  0 1601804 Piasek m3 0,2807      15 13 

5.  0 1700305 Cement portlandzki zwyk y 
"35" workowany 

t 0,0120      15 

6.  0 1701106 Cement portlandzki zwyk y 
"35" workowany 

t 0,0943      13 

7.  1 2000106 Fundament KF 40 szt 1,0000      30 

8.  0 2370604 Beton zwyk y z kruszywa 
naturalnego B 15 

m3 0,0340      15 

9.  1 7037003 Zasilacz stabilizowany 9x0.5A 
12V 

szt 0,5714      7 

10. 1 7099999 Zestaw zasilaj cy si owniki 
bramy 

szt 1,0000      31 

11. 0 7235011 Kamera zewn. kolor dzie -noc szt 4,0000      5 

12. 1 7240399 Wtyk wspó osiowy BNC szt 8,0000      7 

13. 1 7270200 Wideodomofon pojedynczy-
bramofon 

kpl 1,0000      28 

14. 0 7520531 Przycisk szcz k. dz- w. 
250V/10A s.p. IP-3 

szt 1,0200      34 

15. 0 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm 
ko cowe 

szt 1,0200      33 

16. 1 7580082 Rura instalacyjna g adka typu 
RB 18 mm 

m 488,8000      2 

17. 0 7584202 Os ony rurowe gi tkie do kabli 
DVK fi 75mm 

m 596,7000      13 

18. 0 7599903 Uchwyty pod RVS, red.18 
mm 

szt 987,0000      1 

19. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 23,6000      16 17 18 19 20 
21 

20. 0 7980032 Kabel sygn.z .miedz.YKSY 
7x1,5; 0,6/1kV 

m 67,6000      16 

21. 0 7980032 Kabel sygn.z .miedz.YKSY 
7x1,5; 0,6/1kV 

m 72,8000      25 

22. 0 8014103 Przewody wspó osiowe m 62,4000      3 

23. 1 8039000 Kabel YKY 2 x 1 m 10,4000      20 

24. 1 8039001 Kabel YKY 2 x 1,5 m 140,4000      24 18 

25. 1 8039003 Kabel YKY 4 x 1 m 67,6000      21 

26. 1 8039004 Kabel YKY 2 x 2,5 m 78,0000      17 

27. 1 8039006 Kabel YKY 4 x 1,5 m 15,6000      19 

28. 0 8161101 Studnia kablowa, przelotowa 
SK1 

szt 2,0000      15 

29. 0 8161300 Ramy podwójne Rlpd 
500x1000 

szt 1,0000      15 

30. 1 8340101 Obudowa OS 26x40 kpl 1,0000      30 

31. 0 8990410 Ko ki rozporowe plastikowe szt 987,0000      1 

32. 1 8990412 Ko ki rozporowe plastykowe fi 
8 mm 

szt 6,0000      27 28 

   Materia y pomocnicze        

   Razem:        
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