
Inwestor:
Gmina I owa
ul. eromskiego 27
68-120 I owa

Przedmiar robót
Kody CPV:

 45232210-
7

Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

 45311000-
0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

 45312310-
3

Roboty w zakresie ochrony odgromowej

 45315300-
1

Instalowanie linii energetycznych

 45315700-
5

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

 45316100-
6

Instalowanie zewn trznego sprz tu o wietleniowego

Nazwa budowy: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum  w I owej

Adres budowy: ul. Piaskowa dz. nr 739, 665/1, 665/2, 738/1, 738/2 ;667/2 ,627 ,741 - I owa

Obiekt: Instalacje elektryczne

Rodzaj robót: elektryczne

Charakterystyka Robót:
Kosztorys ofertowy obejmuje:
- przebudowa napowietrznej sieci rozdzielczej nn 0,4 kV
- przebudowa zasilania elektrycznego sto ówki
- monta  linii kablowej nn 0,4 kV zasilaj cej sal  widowiskowo - sportow
- monta  linii kablowej o wietlenia terenu
- monta  sprz tu o wietleniowego drogowego
- monta  uziemienia latarni o wietleniowych
- monta  tablic rozdzielczych
- monta  tras kablowych
- monta  wewn trznych linii zasilaj cych
- monta  przewodów elektrycznych
- monta  osprz tu elektrycznego
- monta  opraw o wietleniowych
- monta  instalacji po cze  wyrównawczych
- monta  instalacji odgromowych
Kosztorys nie obejmuje instalacji zwi zanych ze sterowaniem i zasilaniem urz dze
wentylacji z szafy TS ( cznie z szaf ) oraz  instalacji sterowniczych kot owni, które zosta y
uwzgl dnione w kosztach dostawy urz dze

Podstawa opracowania:KNNR 9, KNNR 5, KNR 4-01, KNR 5-08, AW, KNP 18-13, KNR 2-02, KNNR
Wacetob 9
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Sporz dzi :
mgr in . Janusz Waloszek
upr. bud. nr 181/84/Zg
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Przedmiar robót

1. Przebudowa napowietrznej sieci rozdzielczej nn 0,4 kV
Kod CPV: 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

1 KNNR 9 0901-110-020
Demonta  s upa elbetowego linii NN rozkracznego

2,00 szt

2 KNNR 9 0901-080-020
Demonta  s upa elbetowego linii NN pojedynczego z ustojami

1,00 szt

3 KNNR 9 0702-060-020
Demonta  przy cza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych
o przekroju do 4x10 mm2,z udzia em podno nika samochodowego - analogia - demonta
istniej cej linii z przewodów izolowanych

2,00 szt

4 KNNR 9 0703-090-020
Demonta  konstrukcji wsporczej dla przy czy,montowanej na cianie,z czterema izolatorami

1,00 szt

5 KNNR 9 0903-040-153
Demonta  linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na

om

0,12
km/1prze

6 KNNR 9 0902-040-020
Osprz t sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demonta  na s upie stoj cym trzonu
kab kowego z izolatorem

5,00 szt

7 KNNR 9 0902-070-020
Osprz t sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demonta  na s upie le cym
poprzeczników naro nych lub kra cowych - analogia - demonta  istniej cego osprz tu na

upie

2,00 szt

8 KNNR 9 0904-010-153
Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN

0,50
km/1prze

9 KNNR 5 1405-010-020
Monta  i stawianie s upów wirowanych jedno erdziowych o d ugo ci erdzi 10,5 m, z
ustojem prefabrykowanym - s up naro ny typu N-10/4,3

1,00 szt

10 KNNR 5 0905-040-043
Monta  przewodów izolowanych o przekroju do 4x70+25 mm2 linii napowietrznej nn typu
AsXSn lub podobnych - AsXSn 4x50+25 mm2

0,045 km

11 KNNR 5 0906-030-020
Monta  ograniczników przepi  w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

3,00 szt

12 KNNR 5 0907-050-040
Mechaniczne pogr anie uziomów pionowych pr towych w gruncie kategorii III

9,00 m

13 KNNR 5 1304-010-020
Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

1,00 szt

14 (AW) AW 0
Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrznej

1,00 kpl

2. Przebudowa zasilania elektrycznego sto ówki
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Kod CPV: 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

15 KNNR 5 1209-06020-020
Przebijanie otworów o rednicy 60 mm w cianach lub stropach, w pod u z ceg y, d ugo
przebicia do 1 1/2 ceg y

3,00 szt

16 KNNR 5 0111-010-040
Kana y instalacyjne z PCW o szeroko ci podstawy do 60 mm w pod u betonowym

50,00 m

17 KNNR 5 0716-020-040
Uk adanie kabli o masie do 1,0 kg/m w korytach i kana ach elektroinstalcyjnych - YKY 5x10
mm2

50,00 m

18 KNNR 5 0726-090-020
Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.
Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego, o przekroju  do 16 mm2

2,00 szt

19 KNNR 5 0406-010-020
Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - zabezpieczenie S303 w obudowie

1,00 szt

20 KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania, pomiar pierwszy

1,00 szt

21 KNNR 5 1302-040-101
Badanie linii kablowej niskiego napi cia. Kabel N.N. o ilo ci  - 5

1,00 odcinek

3. Monta  linii kablowej nn 0,4 kV zasilaj cej sal  widowiskowo - sportow
Kod CPV: 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

22 (AW) AW 0
Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych nn

1,00 kpl

23 KNNR 5 0701-020-060
Kopanie rowów dla kabli r cznie. Grunt kategorii III - 0,8*0,4*47m

15,04 m3

1. 0,8*0,4*47 15,04
24 KNNR 5 0701-020-060

Kopanie rowów dla kabli r cznie. Grunt kategorii III - 1,0x0,4x6m
2,40 m3

1. 1*0,4*6 2,40
25 KNNR 5 0705-010-040

enie rur os onowych z PCW o rednicy do 140 mm - DVK 110 mm
15,00 m

26 KNNR 5 0706-010-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0,4 m

106,00 m

1. (47+6)*2 106,00
27 KNNR 5 0707-040-040

Uk adanie r czne kabli wielo owych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z
przykryciem foli  kalendrowan  z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 5x35
mm2

38,00 m

28 KNNR 5 0713-030-040
Uk adanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych - YKY
5x35 mm2

15,00 m

29 KNR 4-01 0340-01-040
Wykucie bruzd pionowych o g boko ci i szeroko ci 1/4 X 1/2 ceg y w cianach na zaprawie
cementowej

1,50 m
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30 KNNR 5 0113-010-040
Rury ochronne z PCW o rednicy do 80 mm - DVK 75 mm

1,50 m

31 KNNR 5 1208-030-040
Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 100 mm

1,50 m

32 KNNR 5 0713-030-040
Uk adanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych -
analogia - YKY 5x35 mm2 w z czu kablowym i rurze os onowej do wy cznika p.po .

3,50 m

33 KNNR 5 0702-020-060
Zasypywanie r czne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - 0,6x0,4x47m

11,28 m3

1. 0,6*0,4*47 11,28
34 KNNR 5 0702-020-060

Zasypywanie r czne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - 0,8x0,4x6m
1,92 m3

1. 0,8*0,4*6 1,92
35 KNNR 5 0726-100-020

Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.
Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego, o przekroju  do 50 mm2

2,00 szt

36 KNNR 5 1302-040-101
Badanie linii kablowej niskiego napi cia. Kabel N.N. o ilo ci  - 5

1,00 odcinek

4. Monta  linii kablowej o wietlenia terenu
Kod CPV: 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

37 (AW) AW 0
Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii o wietleniowych nn

1,00 kpl

38 KNNR 5 0701-020-060
Kopanie rowów dla kabli r cznie. Grunt kategorii III - 0,8*0,4*87m

27,84 m3

1. 0,8*0,4*87 27,84
39 KNNR 5 0701-020-060

Kopanie rowów dla kabli r cznie. Grunt kategorii III - 1,0x0,4x6m
2,40 m3

1. 1*0,4*6 2,40
40 KNNR 5 0705-010-040

enie rur os onowych z PCW o rednicy do 140 mm - DVK 75 mm
15,00 m

41 KNNR 5 0706-010-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0,4 m

186,00 m

1. (87+6)*2 186,00
42 KNNR 5 0707-010-040

Uk adanie r czne kabli wielo owych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z
przykryciem foli  kalendrowan  z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 5x6
mm2

78,00 m

43 KNNR 5 0713-010-040
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych - YKY
5x6 mm2

18,00 m

44 KNNR 5 0713-010-040
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni tych - YKY
5x6 mm2 w rurze s upa

14,00 m
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45 KNNR 5 0716-010-040
Uk adanie kabli o masie do 0,5 kg/m w korytach i kana ach elektroinstalcyjnych - YKY 5x6
mm2

30,00 m

46 KNNR 5 0702-020-060
Zasypywanie r czne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - 0,6x0,4x47m

20,88 m3

1. 0,6*0,4*87 20,88
47 KNNR 5 0702-020-060

Zasypywanie r czne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - 0,8x0,4x6m
1,92 m3

1. 0,8*0,4*6 1,92
48 KNNR 5 0726-090-020

Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.
Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego, o przekroju  do 16 mm2

10,00 szt

49 KNNR 5 1302-040-101
Badanie linii kablowej niskiego napi cia. Kabel N.N. o ilo ci  - 5

5,00 odcinek

5. Monta  sprz tu o wietleniowego drogowego
Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie zewn trznego sprz tu o wietleniowego

50 KNNR 5 1001-010-020
Monta  i stawinanie s upów o wietleniowych stalowych o masie do 100 kg - s up

wietleniowy parkowy stalowy ocynkowany SO4/Noc

5,00 szt

51 KNNR 5 1003-01010-090
Monta  przewodów kabelkowych do opraw o wietleniowych, wci gane w s upy, rury
os onowe. Wysoko  latar  do 4 m bez wysi gnika  - YDY 3x2,5 mm2

5,00 kpl

52 KNNR 5 1004-010-020
Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na s upach - oprawa OCP 70k. + WLS 70 W

5,00 szt

53 KNNR 5 1303-010-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

1,00 pomiar

54 KNNR 5 1303-020-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za ka dy nast pny
pomiar

4,00 pomiar

55 KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania, pomiar pierwszy

1,00 szt

56 KNNR 5 1304-060-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania za ka dy nast pny pomiar

4,00 szt

6. Monta  uziemienia latarni o wietleniowych
Kod CPV: 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o wietlenia

57 KNNR 5 0907-060-040
Uk adanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm

60,00 m

58 KNNR 5 1304-01-020
Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1,00 szt

59 KNNR 5 1304-020-020
Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. Uziemienie ochronne lub robocze za ka dy
nast pny pomiar

1,00 szt
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7. Monta  tablic rozdzielczych
Kod CPV: 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

60 KNNR 5 0404-060-020
Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych - obudowa wy cznika g ównego
WPpo .

1,00 szt

61 KNNR 5 0404-060-020
Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych - obudowa tablicy TSO

1,00 szt

62 KNNR 5 0404-080-020
Obudowy o powierzchni do 1,0 m2 do tablic rozdzielczych - obudowa tablicy TG

1,00 szt

63 KNNR 5 0404-010-020
Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - tablica wy cznika g ównego WPpo .

1,00 szt

64 KNNR 5 0404-010-020
Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - tablica TSO

1,00 szt

65 KNNR 5 0404-040-020
Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 50 kg - tablica TG

1,00 szt

66 KNNR 5 0405-060-020
Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  przez
przykr cenie do gotowego pod a - wy cznik p.po . kot owni

1,00 szt

67 KNNR 5 0405-070-020
Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcj  mocowan  przez
przykr cenie do gotowego pod a - rozdzielnica kot owni RK

1,00 szt

68 KNP 18-13 1301-0101-020
Rozdzielnice niskiego napi cia. Rozdzielnica pr du zmiennego lub sta ego do 5 pól

2,00 szt

69 KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania, pomiar pierwszy

1,00 szt

70 KNNR 5 1304-060-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania za ka dy nast pny pomiar

4,00 szt

8. Monta  tras kablowych
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

71 KNNR 5 1201-030-020
Osadzanie w pod u ko ków kotwi cych M6 na cianie lub stropie

720,00 szt

72 KNNR 5 1101-020-020
Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykr cane, ilo  mocowa   - 2 - konstrukcja wsporcza
korytka K-100

240,00 szt

73 KNNR 5 1105-070-040
Korytka o szeroko ci do 100 mm przykr cane do gotowych otworów - korytko kablowe K-
100

240,00 m

74 KNNR 5 1101-020-020
Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykr cane, ilo  mocowa   - 2 - konstrukcja wsporcza
korytka K-200

120,00 szt
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75 KNNR 5 1105-080-040
Korytka o szeroko ci do 200 mm przykr cane do gotowych otworów - korytko kablowe K-
200

120,00 m

76 KNNR 5 0104-06010-040
Rury winidurowe o rednicy do 28 mm uk adane na konstrukcji metalowej z mocowaniem

askownika przez przykr cenie rubami stalowymi - RB 28 mm

180,00 m

77 KNNR 5 0104-05010-040
Rury winidurowe o rednicy do 20 mm uk adane na konstrukcji metalowej z mocowaniem

askownika przez przykr cenie rubami stalowymi - analogia - rury RVKLn-18 mm

24,00 m

78 KNR 2-02 1611-02-020
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysoko ci do 6 m.

1,00 szt

79 KNR 2-02 1611-02-020
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysoko ci do 6 m. - przesuni cie na
kolejne stanowisko

120,00 szt

9. Monta  wewn trznych linii zasilaj cych
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

80 KNNR 5 1209-06010-020
Przebijanie otworów o rednicy 40 mm w cianach lub stropach, w pod u z ceg y, d ugo
przebicia do 1 1/2 ceg y

3,00 szt

81 KNNR 5 0714-040-040
Uk adanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - YKY 5x35 mmm2

20,00 m

82 KNNR 5 0716-030-040
Uk adanie kabli o masie do 1,5 kg/m w korytach i kana ach elektroinstalcyjnych - YLY 5x16
mm2

11,00 m

83 KNNR 5 1207-090-040
Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, pod e - ceg a

6,00 m

84 KNNR 5 0715-030-040
Uk adanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - YLY 5x16 mm2

6,00 m

85 KNNR 5 0209-030-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 5x6 mm2

35,00 m

86 KNNR 5 1207-050-040
Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, pod e - ceg a

14,00 m

87 KNNR 5 0205-030-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane p.t.w gotowych bruzdach
w pod u innym ni  beton - YDY 5x6 mm2

14,00 m

88 KNNR 5 1208-010-040
Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 25 mm

14,00 m

89 KNNR 5 1208-020-040
Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 50 mm

6,00 m
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90 KNNR 5 1208-050-060
Zaprawienie bruzd. R czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

0,10 m3

91 KNNR 5 0726-100-020
Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.
Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego, o przekroju  do 50 mm2 - ko cówki Cu K
35 mm2

2,00 szt

92 KNNR 5 1203-100-020
Pod czanie przewodów kabelkowych o przekroju y do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

20,00 szt

93 KNNR 5 1204-020-020
Monta  ko cówek kablowych przez zaciskanie, przekrój  do 16 mm2 - ko cówki Cu 16
mm2

10,00 szt

94 KNNR 5 1203-110-020
Pod czanie przewodów kabelkowych o przekroju y do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

10,00 szt

95 KNNR 5 1301-020-108
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napi cia. Obwód o ilo ci faz - 3

3,00 pomiar

96 KNNR 5 1302-040-101
Badanie linii kablowej niskiego napi cia. Kabel N.N. o ilo ci  - 5

1,00 odcinek

10. Monta  przewodów elektrycznych
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

97 KNNR 5 1209-040-020
Przebijanie otworów o rednicy 25 mm w cianach lub stropach, w pod u z ceg y, d ugo
przebicia do 1/2 ceg y

70,00 szt

98 KNNR 5 1209-050-020
Przebijanie otworów o rednicy 25 mm w cianach lub stropach, w pod u z ceg y, d ugo
przebicia do 1 ceg y

50,00 szt

99 KNNR 5 1209-05010-020
Przebijanie otworów o rednicy 40 mm w cianach lub stropach, w pod u z ceg y, d ugo
przebicia do 1 ceg y

60,00 szt

100 KNNR 5 0209-010-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 2x1,5 mm2

440,00 m

101 KNNR 5 0209-010-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 3x1,5 mm2

410,00 m

1. 410 410,00
102 KNNR 5 0209-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 3x2,5 mm2

420,00 m

1. 90+330 420,00
103 KNNR 5 0209-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 5x1,5 mm2

325,00 m

1. 325 325,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)
str 9



104 KNNR 5 0209-020-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 3x4 mm2

35,00 m

105 KNNR 5 0209-020-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach, uk adane bez mocowania - YDY 5x2,5 mm2

315,00 m

1. 55+260 315,00
106 KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 wci gane do rur - YDY 3x2,5
mm2

24,00 m

107 KNNR 5 0203-020-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12,5 mm2 wci gane do rur - YDY 5x2,5
mm2

180,00 m

108 KNNR 5 1207-050-040
Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, pod e - ceg a

3 150,00 m

1. 35+1330+570+85+1100+14+16 3 150,00
109 KNNR 5 0205-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 2x1,5 mm2

35,00 m

1. 35 35,00
110 KNNR 5 0205-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 3x1,5 mm2

1 330,00 m

1. 1330 1 330,00
111 KNNR 5 0205-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 4x1,5 mm2

570,00 m

1. 570 570,00
112 KNNR 5 0205-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 5x1,5 mm2

85,00 m

1. 50+35 85,00
113 KNNR 5 0205-010-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 3x2,5 mm2

1 100,00 m

1. 1020+80 1 100,00
114 KNNR 5 0205-020-040

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 3x4 mm2

14,00 m

115 KNNR 5 0205-020-040
Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12,5 mm2 uk adane p.t.w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  beton - YDY 5x2,5 mm2

16,00 m

116 KNNR 5 1208-010-040
Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 25 mm

3 150,00 m

1. 35+1330+570+85+1100+14+16 3 150,00
117 KNNR 5 1208-050-060

Zaprawienie bruzd. R czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0,65 m3
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118 KNNR 5 1301-010-108
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napi cia. Obwód o ilo ci faz - 1

32,00 pomiar

119 KNNR 5 1301-020-108
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napi cia. Obwód o ilo ci faz - 3

13,00 pomiar

120 KNNR 5 1307-010-108
Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji

15,00 pomiar

121 KNR 2-02 1611-02-020
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysoko ci do 6 m. - przesuni cie na
kolejne stanowisko

120,00 szt

11. Monta  osprz tu elektrycznego
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

122 KNNR 5 0301-020-020
Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny. Mocowanie osprz tu przez przykr canie do
ko ków plastikowych osadzonychw pod u z ceg y

23,00 szt

1. 3+2+18 23,00
123 KNNR 5 0301-110-020

Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny. Mocowanie osprz tu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem lepych otworów w pod u z ceg y

323,00 szt

1. 21+1+9+11+8+16+17+10+1+7+60+150+1+11 323,00
124 KNNR 5 0301-060-020

Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny. Mocowanie osprz tu przez przykr canie do
konstrukcji przez przyspawaniekonsolki

24,00 szt

125 KNNR 5 0302-010-020
Puszki instalacyjne podtynkowe o rednicy do 60 mm pojedyncze

131,00 szt

1. 18+21+1+9+11+8+16+17+10+1+7+1+11 131,00
126 KNNR 5 0302-06010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o rednicy do 80 mm o 4 wylotach z zaciskami izolacyjnymi
skr tnymi

210,00 szt

127 KNNR 5 0304-040-020
Odga niki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach przykr cane

24,00 szt

128 KNNR 5 0306-020-020
czniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych

16,00 szt

1. 14+1+1 16,00
129 KNNR 5 0306-02010-020

Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych
7,00 szt

130 KNNR 5 0306-030-020
czniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, wiecznikowe

17,00 szt

131 KNNR 5 0306-040-020
czniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzy owe,dwubiegunowe -

wy acznik schodowy p/t

10,00 szt

132 KNNR 5 0307-020-020
czniki instalacyjne bryzgoszczelne wiecznikowe p/t

1,00 szt
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133 KNNR 5 0306-02010-020
Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych - przycisk
dzwonek

1,00 szt

134 KNNR 5 0306-02010-020
Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych - przycisk

wiat o + wentylacja"

11,00 szt

135 KNR 5-08 0802-07-020
Mechaniczne wykonanie lepych otworów o obj to ci do 1,00 dm3 w cegle

18,00 szt

136 KNNR 5 0308-040-020
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe
przykr cane. Obci alno  16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

18,00 szt

137 KNNR 5 0308-010-020
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe ko cowe.
Obci alno  10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

31,00 szt

1. 21+1+9 31,00
138 KNNR 5 0308-030-020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne. Obci alno  10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

11,00 szt

139 KNNR 5 0308-050-020
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykr cane. Obci alno  16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

8,00 szt

140 KNNR 5 0308-060-020
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe
przykr cane. Obci alno  16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

3,00 szt

141 KNNR 5 0406-010-020
Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - dzwonki g nobrzmi ce

2,00 szt

142 KNNR 5 0406-020-020
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - skrzynka za czaj ca "start + stop"

3,00 szt

143 KNNR 5 0410-020-020
Wentylatory cienne azienkowe z opó nionym czasem wy czania

11,00 szt

144 KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania, pomiar pierwszy

1,00 szt

145 KNNR 5 1304-060-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania za ka dy nast pny pomiar

86,00 szt

146 KNNR 5 1305-010-172
Sprawdzenie samoczynnego wy czania zasilania. Pierwsza próba dzia ania wy cznika
ró nicowopr dowego

11,00 próba

147 KNNR 5 1305-020-172
Sprawdzenie samoczynnego wy czania zasilania. Nast pna próba dzia ania wy cznika
ró nicowopr dowego

76,00 próba

12. Monta  opraw o wietleniowych
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
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148 KNNR 5 0503-01020-090
Oprawy o wietleniowe w sufitach podwieszanych. wietlówki compact - oprawa D225
2x26W

27,00 kpl

149 KNNR 5 0503-01020-090
Oprawy o wietleniowe w sufitach podwieszanych. wietlówki compact - oprawa D190
2x13W

78,00 kpl

150 KNNR 5 0512-050-090
Oprawy wietlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o ródle wiat a do
2x40 W ko cowe - oprawa PO 236 PC 2x36W IP65

22,00 kpl

151 KNNR 5 0502-020-090
Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) wietlówkowe o ródle wiat a do 2x20 W - HP
003/11 2x18W

16,00 kpl

152 KNNR 5 0502-01010-090
Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) arowe z zamontowaniem klosza - oprawa LP
150 QT12  50W IP65

16,00 kpl

153 KNNR 5 0502-040-090
Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) wietlówkowe o ródle wiat a do 4x40 W -
oprawa wietlówkowa 4x18W

6,00 kpl

154 KNNR 5 0502-020-090
Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) wietlówkowe o ródle wiat a do 2x20 W -
oprawa bezpiecze stwa z piktogramem GS 140 LUG

7,00 kpl

155 KNNR 5 0406-010-020
Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - modu  awaryjny 3h

20,00 szt

156 KNNR 5 1008-040-090
Monta  projektorów o wietleniowych na cianach budynków - projektor o wietleniowy PM
1000W metalohalogenowy

2,00 kpl

157 KNR 5-08 0503-03-090
Przygotowanie pod a z konstrukcji st.p atwi zetowej do mocowania opraw zawieszanych
na rubach M10x60-1 mocowanie,w halach prefabrykow.z elementów systemu U

24,00 kpl

158 KNNR 5 0509-03010-090
Oprawy tunelowe w obudowie aluminiowej przykr cane do pod a, dla lamp sodowych -
oprawy PG 400N reflektor symetryczny

24,00 kpl

159 KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania, pomiar pierwszy

1,00 szt

160 KNNR 5 1304-060-020
Badania i pomiary skuteczno ci zerowania za ka dy nast pny pomiar

197,00 szt

161 KNNR Wacetob 9 1201-020-020
Pomiar nat enia o wietlenia wn trz, na wyznaczonych punktach pomiarowych p aszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy

55,00 szt

162 KNNR Wacetob 9 1201-030-020
Pomiar nat enia o wietlenia wn trz, na wyznaczonych punktach pomiarowych p aszczyzny
roboczej - ka dy nast pny pomiar w pomieszczeniu

2 115,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)
str 13



163 KNR 2-02 1611-02-020
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysoko ci do 6 m. - przesuni cie na
kolejne stanowisko

90,00 szt

13. Monta  instalacji po cze  wyrównawczych
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

164 KNNR 5 0602-020-040
Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach
ciennych na pod u pozosta ym - FeZn 25x4 mm

35,00 m

165 KNNR 5 0611-050-020
czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o

przekroju do 120 mm2, spaw wykonany na cianie lub konstrukcji zbrojenia

8,00 szt

166 KNNR 5 0612-060-020
cza kontrolne, po czenie pr t-p askownik w instalacji odgromowej lub przewodach

wyrównawczych

1,00 szt

167 KNNR 5 0613-020-020
Uchwyty uziemiaj ce czone przez skr canie na rurach o rednicy do 100 mm - FeZn 25x4
mm

9,00 szt

168 KNNR 5 0202-020-040
Przewody izolowane jedno owe uk adane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 10
mm2 - DY 6 mm2

9,00 m

169 KNNR 5 1203-030-020
Pod czanie przewodów pojedynczych o przekroju y do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

18,00 szt

170 KNNR 5 1304-010-020
Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

1,00 szt

171 KNNR 5 1304-020-020
Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. Uziemienie ochronne lub robocze za ka dy
nast pny pomiar

8,00 szt

14. Monta  instalacji odgromowych
Kod CPV: 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o wietlenia

172 KNNR 5 0602-040-040
Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach. Przewód u ony luzem - FeZn 25x4
mm

316,00 m

173 KNNR 5 0602-020-040
Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach
ciennych na pod u pozosta ym - FeZn 25x4 mm

20,00 m

174 KNNR 5 0611-010-020
czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o

przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie

18,00 szt

175 KNNR 5 0611-050-020
czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o

przekroju do 120 mm2, spaw wykonany na cianie lub konstrukcji zbrojenia

10,00 szt
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176 KNNR 5 0601-01010-040
Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome z pr tów stalowych ocynkowanych,
mocowane na wspornikach obsadzanych - DFeZn fi 8 mm

80,00 m

177 KNNR 5 0601-02010-040
Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome z pr tów stalowych ocynkowanych,
mocowane na wspornikach klejonych - DFeZn fi 8 mm

320,00 m

178 KNNR 5 0601-03010-040
Przewody instalacji odgromowej nienapr ane pionowe z pr tów stalowych ocynkowanych,
mocowane na wspornikach obsadzanych - DFeZn fi 8 mm

20,00 m

179 KNR 5-08 0607-03-040
Monta  przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej na budynkach. Pod e z
ceg y, wykonanie otworu mechanicznie, pr t o rednicy do 10 mm - DFeZn fi 8 mm

36,00 m

180 KNNR 5 0612-010-020
cza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych,

montowane na dachu

10,00 szt

181 KNNR 5 0611-110-020
czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Pr t o

rednicy do 10 mm, spaw wykonany na dachu - po aczenie b

20,00 szt

182 KNNR 5 0612-060-020
cza kontrolne, po czenie pr t-p askownik w instalacji odgromowej lub przewodach

wyrównawczych

13,00 szt

183 KNR 5-08 0618-01-020
czenie pr ta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoc  z czy skr canych, uniwersalnych,

krzy owych

52,00 szt

184 KNNR 5 1304-030-020
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

1,00 szt

185 KNNR 5 1304-040-020
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za ka dy nast pny
pomiar

12,00 szt
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