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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania:
 Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalację elektryczną oświetlenia boiska, systemu nagłośnienia oraz zasilania i sterowania
systemu nawadniającego boiska sportowego na terenie dz. nr ewid. gr. 257 i 256 obręb Miedzierza, gm. Smyków Projektuje się instala-
cje elektryczne: oświetlenia boiska sportowego, systemu nagłośnienia boiska sportowego, zasilanie i sterowanie systemu nawadniające-
go.
 
2. Stan projektowany:
Do zasilania obwodów oświetlenia boiska oraz zasilania systemu nawadniającego należy zainstalować projektowaną szafkę rozdzielczą
RO zasiloną z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku kablem YKY 5x16mm2 zgodnie z rysunkiem nr 1. W rozdzielcy głównej należy
zabudować zabezpieczenie nadmiarowoprądowe - S303 B25A. Zaprojektowano rozdzielnicę wolnostojącą na typowym fundamencie, w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach minimalnych 800x825mm o stopniu ochrony min. IP44 oraz IK10, antygrafiti zlo-
kalizowaną wg na rys nr 1. W szafce zamontować obudowę n/t (rozdzielnicę) IP44 3x12 modułów. Z rozdzielnic zasilone będą poszcze-
gólne obwody zasilające oświetlenie boiska oraz inne urządzenia. W szafce rozdzielczej RO zabudować sterownik zraszaczy oraz blok
rozdzielczy nagłośnienia. Rozdzielnicę wyposażyć wg. danych katalogowych z wyposażeniem firmy LEGRAND, MOELLER lub innej o
porównywalnych parametrach.
                  
3. Instalacja elektryczna oświetlenia boiska
Instalacja oświetlenia boiska została zilustrowana na załączonym rysunku nr 1. Instalację należy wykonać poprzez ułożenie kabla YKY
5x10mm2 od szafy rozdzielczej RO przy boisku do poszczególnych słupów oświetleniowych. Kabel należy osłonić  rurami osłonowymi
przy wyjściu z budynku, przy wejściu do szafki oraz do słupów. W wykopie kabel układać linią falistą na warstwie piasku o grubości co
najmniej 10 cm, następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm,
na koniec przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Należy
zamontować słupy stalowe o wysokości 10m, na których zamontowane zostaną naświetlacze Powerlug AS 1x1000W IP65, z lampami
metalohalogenkowymi HQi-T 1000W. Naświetlacze należy montować przegubowo za pomocą typowych mocowań regulowanych. Na
projektowanym słupie nr 2 należy zamontować na wysokości 8 metrów naświetlacz Powerlug AS 1x150W zasilony kablem YKY 3x1,
5mm2 z szafie rozdzielczej RO. W wykopie kablowym należy także ułożyć płaskownik ocynkowany FeZn 4x25mm2 i podłączając ją do
poszczególnych opraw. Uziemienie należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku linką LgY16mm2. W przypadku gdy rezystancja
uziemienia jest większa od 30? należy dodatkowo zamontować pręty gwintowane stalowe i podłączyć je do płaskownika stalowego za
pomocą uchwytów krzyżowych lub spawając. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed korozją. Sterowanie oświetleniem odbywać
się będzie za pomocą zegara, który będzie włączał i wyłączał oświetlenie terenu zgodnie z wytycznymi inwestora. Przewidziano również
możliwość ręcznego sterowania oświetleniem poprzez przełącznik 0-1w obudowie IP44. 
 
4. System nagłośnienia boiska sportowego
Projektuje się zainstalowanie czterech kolumn nagłaśniających typu KGT-200/100 oraz dwóch kolumn nagłaśniających typu KGT-100/50
o mocach 200W oraz 100W, które umieszczone będą na projektowanych słupach oświetleniowych wg rys. nr 2. Kolumny będą monto-
wane na typowych uchwytach. Uchwyty kolumn należy zainstalować na wysokości ok. 3,0m. Kolumny należy zabezpieczyć  osłoną z
kraty stalowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.  W budynku szkoły projektuje się zainstalowanie w wiszącej szafie RACK 19' 9U
dwóch wzmacniaczy MW-3600 o mocy wyjściowej RMS 600W oraz wzmacniacz WM-200DT o mocy wyjściowej RMS 200W, do których
podłączone będą kolumny nagłaśniające. Do zasilania wzmacniaczy projektuje się gniado wtykowe podwójne, zasilone z istniejącej roz-
dzielnicy w budynku szkoły zlokalizowanej w korytarzu sali gimnastycznej. Wszystkie kolumny należy połączyć zgodnie z rysunkiem nr 6
. Od wzmacniaczy należy  wyprowadzić kable typu TLY 2x6 mm, które należy ułożyć z kablem zasilającym oświetlenie. W projektowanej
rozdzielnicy RO należy wykonać łączenie głośników za pomocą bloku rozdzielczego. Kolumny głośnikowe należy zasilić od przyłącza
głośnikowego kablem TLY 2x4 mm, prowadząc go w rurze osłonowej, razem z kablem zasilającym oświetlenie. Do obsługi przewiduje
się mikrofonowy zestaw bezprzewodowy LDWS1000. Aby zwiększyć zasięg działania zestawu, należy wyprowadzić na zewnątrz budyn-
ku antenę zestawu bezprzewodowego, umieszczając ją w puszce hermetycznej na elewacji budynku. Antenę należy połączyć z zesta-
wem bezprzewodowym kablem koncentrycznym RG58 Cu.
 
5. Zasilanie i sterowanie systemu nawadniającego
 Do nawadniania boiska sportowego zaprojektowano system nawadniania, zgodnie z rysunkiem nr 3. W szafie rozdzielczej RO należy
umieścić sterownik ESP ME, który steruje pracą elektromagnetycznych zaworów PGA150. Zawory należy połączyć ze sterownikiem kab-
lem YKY 2x1,5mm2.
 
6. Ochrona dodatkowa od porażenia prądem elektrycznym
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w instalacjach odbiorczych przyjęto szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie
sieci TN-S realizowane poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe. Do każdej latarni należy doprowadzić przewód ochronny PE i podłączyć
go do zacisku uziemiającego tabliczki bezpiecznikowej. Obok kabli należy ułożyć bednarkę FeZn 25*4 mm i połączyć ją z zaciskiem
ochronnym latarni. Zaciski ochronne latarni i zaciski ochronne tabliczki należy przewodem LgY 6 mm2. Przewód ochronny PE należy
doprowadzić do każdej oprawy oświetleniowej. Płaskownik FeZn 25x4mm2 doprowadzić do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku. Po
zakończeniu prac dotyczących wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji należy w/w instalację poddać
oględzinom, próbom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy została wykonana
zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
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boisko Miedzierza KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Oświetlenie zewn ętrzne rys 2
1

d.1
E 0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do cegły

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

2
d.1

KNR 5-10
0314-12

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o gr. do 40 cm z
ręcznym przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 150 mm

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3.000

RAZEM 3.000
3

d.1
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 5
0716-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

91.2 m3 91.200
RAZEM 91.200

6
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

7
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

8
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

9
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

91.2 m3 91.200
RAZEM 91.200

10
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

289 m 289.000
RAZEM 289.000

11
d.1

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

16 kpl.prz
ew.

16.000

RAZEM 16.000
16

d.1
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

17
d.1

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
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boisko Miedzierza KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

2 Instalacja nagło śnienia
19

d.2
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

20
d.2

KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

21
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090

23
d.2

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2+3 otw. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

25
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

243 m 243.000
RAZEM 243.000

26
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

27
d.2

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNNR 5
0303-06

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2 kalk. własna

Wykonanie przepustu w słupie, udławienie przepustu. kpl.prz
ew.

7 kpl.prz
ew.

7.000

RAZEM 7.000
34

d.2
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 Instalacja nawadniania
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boisko Miedzierza KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.3
KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

37
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

38
d.3

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

4 Uziemienie
41

d.4
KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

345 m 345.000
RAZEM 345.000

42
d.4

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

43
d.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.4

KNNR 5
0201-08

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 70 mm2 wciągane do rur m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

45
d.4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5 Pomiary
47

d.5
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

48
d.5

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

49
d.5

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

5 odc. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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boisko Miedzierza ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 924.1242
2. robocizna r-g 7.0000

RAZEM

Słownie:  
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boisko Miedzierza ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. wazelina techniczna kg 3.6790 3.6790
2. bednarka ocynkowana FeZn30x5 m 358.8000 358.8000
3. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
m2 162.5400 162.5400

4. piasek m3 21.2800 21.2800
5. piasek do betonów m3 0.0990 0.0990
6. piasek do betonów' m3 0.1760 0.1760
7. cement "35" kg 144.0000 144.0000
8. cement portlandzki CEM 1 t 0.0172 0.0172
9. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0144 0.0144

10. przepust szczelny m 3.0000 3.0000
11. rury przewodowe Arot fi 40 m 28.0800 28.0800
12. szafa rakowa 9U kpl 1.0000 1.0000
13. wzmacniacz równoważny z MW-3600 kpl 1.0000 1.0000
14. wzmacniacz równoważny z WM-200DT kpl 1.0000 1.0000
15. zestaw bezprzewodowy równoważny z LDWS-

1000
kpl 1.0000 1.0000

16. mikrofon bezprzewodowy kpl 1.0000 1.0000
17. antena z kablem RG58 Cu kpl 1.0000 1.0000
18. wyłacznik nadmiarowoprądowy S303 B25A kpl 1.0000 1.0000
19. szerokokątny czujnik ruchu IP54 kpl 1.0000 1.0000
20. głośnik KGT 200/100 kpl 2.0000 2.0000
21. głośnik KGT 100/50 kpl 4.0000 4.0000
22. sterownik ESP ME kpl 1.0000 1.0000
23. czujnik RSD-BEX kpl 1.0000 1.0000
24. szafa rozdzielcza RO z prefabrykacją kpl 1.0000 1.0000
25. ustój fundamentowy kpl 8.0000 8.0000
26. konstrukcje mocujące kg 12.0000 12.0000
27. naświetlacz PowerLug AS 1000W kpl 16.0000 16.0000
28. naświetlacz PowerLug AS 150W kpl 1.0000 1.0000
29. belka montażowa dla 3 opraw szt 4.0000 4.0000
30. belka montażowa dla 2 opraw szt 2.0000 2.0000
31. puszka IP54 z zaciskami szt 1.0200 1.0200
32. rury winidurowe karbowane m 404.5600 404.5600
33. listwa ścienna m 28.0800 28.0800
34. osłony przewodów szt 20.7000 20.7000
35. złącza kontrolne szt 20.7000 20.7000
36. złącza kontrolne w puszce szt 1.0000 1.0000
37. końcówki kablowe 16mm2 szt 2.0115 2.0115
38. tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt 8.0000 8.0000
39. opaski kablowe typu Oki szt 38.7000 38.7000
40. przewód LgY 16mm2 m 28.0800 28.0800
41. kabel równoważny z przewodem TLY 2x4mm2 m 62.4000 62.4000
42. kabel równoważny z przewodem TLY 2x6mm2 m 252.7200 252.7200
43. przewody kabelkoweYKY3x2,5 m 160.0000 160.0000
44. kabel YKY 2x1,5 m 189.2800 189.2800
45. kable YKY 5x16 m 130.0000 130.0000
46. kable YKY 5x10mm2 m 300.5600 300.5600
47. słupy stalowe 10m szt 8.0000 8.0000
48. słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 5.8050 5.8050
49. kołki rozporowe plastykowe szt 30.9000 30.9000
50. kołki rozporowe szt 72.9000 72.9000
51. materiały pomocnicze zł
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boisko Miedzierza ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.5600
2. żuraw samochodowy m-g 2.7605
3. środek transportowy m-g 8.1852
4. ciągnik kołowy m-g 2.0915
5. samochód samowyładowczy m-g 3.0400
6. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 24.7000
7. przyczepa do przewożenia kabli m-g 2.0915
8. spawarka m-g 0.8680
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