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PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys inwestorski na wykonanie linii oswietlenia ulicznego w
rejonie ulic Michalika, Raciborska, Zwyciestwa w Polskiej Cerekwi.

Data: 06-10-02

Budowa: Polska Cerekiew, ul. Michalika, Raciborska, Zwyciestwa

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych, 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu
oswietleniowego, 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu
oswietleniowego

Obiekt: Oswietlenie terenu

Zamawiajacy: Gmina Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4

Kosztorys opracowali:

Jan Domin, Kosztorysant ..



Zbi6r: Kosztorys inwestorski na wykonanie oswietlenia polska ...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Kosztorys inwestorski na wykonanie linii oswietlenia ulicznego w rejonie ulic Mic... 02/10/06

Przedmiar Robót

strona nr 2

I

Podstawanak1adu, opis pozycji, wy1iczenie i10sci robót J:1osc Krot. Jedn.

1 Oswiet1enie terenu rekreacyjno-parkingowego przed Urzedem Gminy w

Po1skiej Cerekwi

1.1 KNNR 5/701/3 Kopanie row6w dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

(331-89+16)*0,8*
0,4 = 82,56 -82,560 m3

1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego, szerokosc do 0,4.m

253,0*2 = 506,0 -506,000 m

1.3 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur oslonowych PVC do
Fi.75.mm 16,0 m

1.4 KNR 401/108/7 Wyw6z samochodami samowyladowczymi
do l-km, grunt kategorii IV

0,15*0,4*(506,0-
16,0) = 29,4 -29,40 m3

1.5 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego, reczne, kategoria gruntu
I-III

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

258,0*0,6 = 154,8 -154,80 m2

1.6 KNNR 5/707/1 (l) Ukladanie kabli w rowach kablowych -
recznie, kabel do 0,5.kg/m,
przykrycie folia 242,0 m

1.7 KNNR 5/713/1 Ukladanie kabli YKY 3-x4 mm2 w
rurach i latarenkach 89,0 m

1.8 KNNR 5/726/5 Obr6bka na sucho kabli na napiecie
do 1kv o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych, kabel 3-zylowy,
do 16.mm2 27,0 szt

1.9 KNNR 5/702/3 Zasypanie row6w dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

82,56-29,4 = 53,16 -53,16 m3
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2 Linia oswietl.enia -montaz slupków i opraw oswietl.eniowych

2.1 KNNR 5/1001/1 Montat i stawianie slupów
(1) oswietleniowych, slup do 100'kg,

stalowy typ SOp-200K Rosa 2 szt

2.2 KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie slupów
(1) oswietleniowych, slup do 100'kg,

stalowy typ SOp-300K 4 szt

2.3 KNNR 5/1001/1 Montat i stawianie slupów
(1) oswietleniowych, slup do 100'kg,

stalowy typ sop 120K 4 szt

2.4 KNNR 5/304/4 Montat puszki instalacyjnej ,
odgaleznej 5x4 mm2 IP-55 typ
MR-61/0SPEL w slupkach latarenej do
przylaczenia kabli 14 szt

2.5 KNNR 5/1006/2 Szafka przylaczeniowa S2 dla
fontanny dla Pompa + reflektorki 1 szt

2.6 KNNR 5/1003/1 Montaz przewodów w slupkach od
(1) puszek do opraw oswietleniowych,

wciaganych w slupy, rury oslonowe i
wysiegniki, wysokosc latarn do 4'm,
bez wysiegnika. 10,0 kpI

2.7 KNNR 5/1004/1 Montat opraw oswietlenia
zewnetrznego typ Luna z czarnym
daszkiem fi 200 mm, kod S3111/200 10,0 szt

2.8 KNNR 5/1004/1 Montat opraw oswietlenia
zewnetrznego na betonie -
reflektorki dla poswietlania
fontanny typ R1 nr 75 4 szt

2.9 KNNR 5/605/3 Uziomy powierzchniowe poziome,
glebokosc wykopu do 0,6'm, grunt
kategorii IV

2*6,0 = 12,0 -12,000 m

2.10 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogratanie uziomów
pionowych pretowych, grunt kategorii
III

2*2*3 = 12,0 -12,000 m

2.11 KNNR 5/201/5 Przewody izolowane l-tylowe wciagane
do rur, 16'mm2

2*3,0 = 6,0 -6,000 m

2.12 KNNR 5/726/1 Obróbka na sucho kabli na napiecie
do 1kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych, kabel l-tylowy,
do 16'mm2 4 szt

2.13 KNNR 5/611/4 Laczenie przewodów instalacji
odgromowej lub przewodów
wyrównawczych, w wykopie, pret do Fi
18'mm 2 szt

2.14 KNNR 5/611/1 Laczenie przewodów instalacji
odgromowej lub przewodów
wyrównawczych, w wykopie, bednarka
do 120'mm2 2 szt
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2.15 KNNR 5/612/6 Zlacza rynnowe, naprezajace i
kontrolne w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych, zlacze

kontrolne, polaczenie
pret-plaskownik 2 szt

2.16 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej sredniego
napiecia, niskiego napiecia i
sterowniczej, kabel n.n., 3-zylowy 14 odcinek

2.17 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie

ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy l szt

2.18 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny l szt

2.19 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania
zasilania, dzialanie wylacznika
róznicowopradowego, próba pierwsza l próba

2.20 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania
zasilania, dzialanie wylacznika
róznicowopradowego, próba kazda
nastepna 13,0 próba

2.21 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego nn, obwód l-fazowy 3 pomiar

2.22 KNR 1321/301/3 Badanie obwodów instal. elektr. na
napiecie do l kV, pomiary
fotometryczne oswietlenia i obicia
scian pomiar natezenia oswietlenia
pierwszy komplet 5 pomiarów
dokonywany na stanowisku 12 kpI
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3 Przebudowa linii n/n w ul. Michalika

3.1 KNNR 5/717/7 (l) Demontaz kabla wraz z rura oslonowa
na demontowanym slupie. Kabel YAKY
-4x120 mm2 o masie do 2 kg/m przez
wyciagniecie z rury oslonowej
mocowanej na slupie betonowym
R= 0,800 M= 1,000 S= 0,800 8,0 m

3.2 KNNR 9/903/4 Demontaz przewodów nie izolowanych
linii N/n o przekroju do 95 mm2 z
przeznaczeniem na zlom 0,150 km

3.3 KNNR 5/717/7 (l) Ukladanie kabli 4x120 mm2 na slupach
betonowych, do rur oslonowych
mocowanych na slupie, masa do
2,0'kg/m, w uchwytach 8,0 m

3.4 KNNR 9/901/7 Slupy zelbetowe linii NN, demontaz
slupa pojedynczego bez ustrojów 4 szt

3.5 KNNR 5/903/1 (l) Przestawianie slupa linii

napowietrznej NN z zerdzi
wirowanych, slup pojedynczy do
10,50m, zerdz EPV-9

slup na ul. 1
Michalika = 1,0

slup na ul. 1

Raciborskiej
kierunek do

Zwyciestwa = 1,0 -2 slup

3.6 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

35,0*0,8*0,4 = 11,2 -11,200 m3

3.7 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego, szerokosc do 0,4'm 70,0 m

3.8 KNNR 5/707/3 (1) Wstawka kablowa YAKY -4x120mm2.

skablowanie linii 35,0-8,0
ul. Michalika = 27,0 -27,000 m

3.9 KNR 510/508/7 Montaz w rowach muf przelotowych z
rur termokurczliwych na kablach
wielozylowych YAKY-4x120 mm20
izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, do l.kV, z zylami Al,
kabel wielozylowy, do l20.mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

3.10 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napiecie
do lkV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych, kabel 5-zylowy,
do l20.mm2 2 szt

3.11 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

35,0*0,8*0,4-3,92 = 7,28 -7,280 m3

3.12 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyladowczymi
do 10 km, grunt kategorii IV 3,92 m3
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3.13 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi,
ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1.km 3,92 2,00 m3

3.14 KNNR 5/907/3 Montaz uziomów lub przewodów
uziemiajacych, kategoria gruntu IV 14 m

3.15 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uziomów
pionowych pretowych, kategoria
gruntu III

3*3,0 = 9,0 -9,000 m

3.16 KNNR 5/906/3 Montaz ogranicznika przepiec

Ul. Michalika 3 3 = 3,0

ul. Zwyciestwa 1 = 1,0 -4,000 szt

3.17 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej sredniego
napiecia, niskiego napiecia i
sterowniczej, kabel n.n., 3-zylowy 1 odcinek

3.18 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1 pomiar

3.19 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy 1 szt

3.20 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar pierwszy 3 szt
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4 Zasi1anie e1ektryczne urzadzen na p1acu przed budynkiem Urzedu

Gminy

4.1 KNNR 5/412/9 Fundamenty z zywic poliestrowych pod
rozdzielnice, grunt kategorii IV,
objetosc fundamentu w wykopie do
0,25.m3 1 szt

4.2 KNNR 5/1006/2 Szafka z tablica bezpiecznikowa SI
typ SOU-4b 1 szt

4.3 KNNR 5/406/1 Wyposazenie pola doplywowego w
szafce oswietlenia SOU-5329
rozlacznik bezp. 63A 1 szt

4.4 KNNR 5/406/1 Wyposazenie pola doplywowego w
zlaczki jednotorowe typ ZG-G35 4 szt

4.5 KNNR 5/202/3 (1) Oprzewodowanie pola doplywowego w
SOU przewodem LgY-16 mm2

4*2,5 = 10,0 -10,000 m

4.6 KNNR 5/907/3 Montaz uziomów lub przewodów
uziemiajacych, kategoria gruntu IV 15,0 m

4.7 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

(140,0-12,0)*0,8*
0,4 = 40,96 -40,960 m3

4.8 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego, szerokosc do 0,4.m

(140-12, O)*2 = 256,0 -256,000 m

4.9 KNNR 5/723/1 Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura do Fi.100.mm

(pierwsza w wiazce) 12,0 m

4.10 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur oslonowych PVC 75.mm 78,0 m

4.11 KNNR 5/707/2 (1) Ukladanie kabli YAKY -4x35 mmw

rowachkablowych- recznie,
przykrycie folia

(140,0-12,0-92,0) = 36,0 -36,000 m

4.12 KNNR 5/713/2 UkladaniekabliYAKY - 4x35mm2 w
rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych, kabel do 1,0.kg/m 92,0 m

4.13 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli YAKY -4x35
mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych. 2 szt

4.14 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1 pomiar

4.15 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1 pomiar

4.16 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy 1 szt
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4.17 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, skutecznosc

zerowania, pomiar pierwszy 1 szt

4.18 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z
plyt betonowych, chodniki, na
podsypce cementowo-piaskowej, plyty
50x50x7.cm 6,5 m2

4.19 KNNR 5/720/5 Nawierzchnie po robotach kablowych
(chodniki, wjazdy, place), z plyt
betonowych 50x50x7, podsypka
cementowo-piaskowa 6,50 m2

4.20 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawezników betonowych i
kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce piaskowej

6,0*1,0 = 6,0 -6,000 m

4.21 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem law,
betonowe wystajace 20x30.cm, lawa
betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa 6,0 m
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5 Linia oswietlenia u1ic

5.1 KNR 201/125/2 Reczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu), grubosc warstwy
do l5'cm, z przerzutem, humus z
darnia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

87,0*1,0 = 87,0 -87,000 m2

5.2 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

(532,0-61,0)*0,8*

0,4 = 150,72 -150,720 m3

5.3 KNNR 5/723/1 Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura Arota do Fi'lOO'mm
(pierwsza w wiazce) 61,0 m

5.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego, szerokosc do 0,4'm

532,0*2 = 1 064,0 -1 064,000 m

5.5 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur oslonowych Arota do Fi
75'mm 88,0 m

5.6 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, recznie,
grunt kategorii IV

150,72-59,6 = 91,12 -91,120 m3

5.7 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyladowczymi
do l'km, grunt kategorii IV 59,6 m3

5.8 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi,
ziemia, dodatek za kazdy nastepny
l'km 59,6 2,00 m3

5.9 KNR 221/218/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren
plaski recznie z przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

87,0*0,2 = 17,4 -17,400 m3

5.10 KNNR 1/501/2 Reczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego, kategoria gruntu
IV 87,0 m2

5.11 KNNR 5/717/6 (1) Ukladanie kabli YAKY - 4x35 mm2 na
slupach betonowych, do rur
oslonowych mocowanych na slupie,
masa do 1,0'kg/m, na slupach linii
ul Zwyciestwa 8,0 m

5.12 KNNR 5/707/2 (1) Ukladanie kabli YAKY - 4x35 mm2 w

rowach kablowych - recznie, kabel do
1,0'kg/m, przykrycie folia. Dla
oswietlenia ulic Raciborska

Michalika, Zwyciestwa

532,0-180,0 352,0 -352,000 m

5.13 KNNR 5/713/2 Ukladanie kabli YAKY -4x35 mm2 w
rurach, zamknietych. 180,0 m

5.14 KNNR 5/1203/5 Podlaczenie przewodów pod zaciski
lub bolce, przewód pojedynczy do
50.mm2

(3+1)*4 = 16,0 -16,000 szt
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5.15 KNNR 5/726/10 Obr6bkana sucho kabliYAKY - 4x35
mm2 na napieciedo lkV o izolacjii
powloce z tworzyw sztucznych. 21,0 szt

5.16 KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie slup6w
(1) oswietleniowychstalowycho masie

do 1000kg.Slup z pojedunczym
wysiegnikiem CASIOPEE PS-8/l-l,5/5 6 szt

5.17 KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie slup6w
(1) oswietleniowych stalowych o masie do

100 kg dlugosci 8.0 m z podw6jnym
wysiegnikiem Casiopee PD-8/l-l5/5 5 szt

5.18 KNNR 5/1003/2 Montaz przewodów do opraw
(1) oswietleniowych, wciaganych w slupy,

rury oslonowe i wysiegniki, wysokosc
latarn do 7'm, przewody l-zylowe.
Wysiegniki przy wysokosci latarn do
7,0 m wypusty dla oswietlenia
dekoracyjnego 11,O kpI

5.19 KNNR 5/1003/3 Montaz przewodów do opraw
(1) oswietleniowych, wciaganych w slupy,

rury oslonowe i wysiegniki, wysokosc
latarn do 10'm, do opraw sodowych 16 kpI

5.20 KNNR 5/308/7 Montaz na latarniach gniazd
instalacyjnych wtykowych ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelnym - 3
biegunowe przykrecane o
obciazalnosci 16 A 230 V i przekroju
przewod6w do 4 mm2 11 szt

5.21 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw oswietlenia
zewnetrznego, na slupach typ
SL-lOO/150 16 szt

5.22 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych,
przykrecanie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12,0 szt

5.23 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych,
przyklejanie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12 szt

5.24 KNNR 5/605/3 Uziomy powierzchniowe poziome,
glebokosc wykopu do 0,6'm, grunt
kategorii IV

5,0*6,0 = 30,0 -30,000 m

5.25 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pograzanie uziom6w
pionowych pretowych, grunt kategorii
III

4,0*3,0 = 12,0 -12,000 m

5.26 KNNR 5/201/5 Przewodyizolowanel-zylowe o
przekroju Lg zo-16 mm2 wciagania do
latarn i szafki 12,0 m

5027 KNNR 5/726/1 Obr6bka na sucho kabli na napiecie
do lkV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych, kabel l-zylowy,
do l6'mm2 8 szt
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Podstawa nak1adu, opis pozycji, wy1iczenie i10sci robót :t1osc Krot. Jedn.

5.28 KNNR 5/611/4 Laczenie przewodów instalacji
odgromowej lub przewodów
wyrównawczych, w wykopie, pret do Fi
18.mm 4 szt

5.29 KNNR 5/611/1 Laczenie przewodów instalacji
odgromowej lub przewodów
wyrównawczych, w wykopie, bednarka
do l20.mm2 4 szt

5.30 KNNR 5/612/6 Zlacza rynnowe, naprezajace i
kontrolne w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych, zlacze
kontrolne, polaczenie
pret-plaskownik 4,0 szt

5.31 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej sredniego
napiecia, niskiego napiecia i
sterowniczej, kabel n.n., 5-zylowy 12,0 odcinek

5.32 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie

ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy l szt

5.33 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny 3 szt

5.34 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania
zasilania, dzialanie wylacznika
róznicowopradowego, próba pierwsza 1 próba

5.35 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania
zasilania, dzialanie wylacznika
róznicowopradowego, próba kazda
nastepna 1 próba

5.36 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego nn, obwód l-fazowy 16 pomiar

5.37 KNR 1321/301/3 Badanie obwodów instal. elektr. na

napiecie do 1 kV, pomiary
fotometryczne oswietlenia i obicia
scian pomiar natezenia oswietlenia
pierwszykomplet5 pomiarów
dokonywany na stanowisku 15 kpI

5.38 Kalkulacja indywidualna. Oplata za
wylaczenie linii spod napiecia i
dopuszczenie do robót 4 kpI
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Zestawienie materialów

Nazwa materia1u

Acetylen techniczny - rozpuszczony

Bale iglaste obrzynane

Bednarka ocynkowana

Benzyna do ekstrakcji

Beton zwykly z kruszywa naturalnego

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)

Cegla budowlana pelna 25x12x6.5'cm

Cement hutniczy "35"

Cement portlandzki CEM I bez dodatków

Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatków

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25.mm

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek
I/II

Fundament betonowy B-II wraz z kompletem nakretek ROSA

Fundament betonowy F-100/40 do latarn firmy Valmont + kompl. srób

Fundament prefabrykowany z zywic poliestrowych

Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne stale 2P+E nr kat 527, 1653

Kabel elektroenergetyczny YKY O,6/1,O-3x4 mm2

Kabel YAKY O,6/1kV 4x35.mm2

Kabel YAKY O,6/1kV 4x35'mm2

Kabel YAKY O,6/1kV 4x120.mm2

Kraweznik betonowy drogowy

Lampa oswietleniowa kompletna Luna S3111/200

Ogranicznik przepiec GXO 0,5/5 nn

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi

Oplata za wylaczenie linii

Oprawa do lamp sodowych ES -System z reduktorem mocy typ SL-100/150

Oslony przewodów

Osprzet do uziomów pretowych- uchwyt krzyz 17,2 mm

Piasek do betonów zwyklych

kg

m3

m

dm3

m3

m3

szt

kg

t

t

m3

m2

szt

szt

szt

szt

m

m

m

m

szt

szt

szt

m3

m

kpI

szt

szt

szt

szt

szt

kpI

m3

Jedn. :J:1osc

0,36

0,1533

73,84

0,4

0,234

1,4

4

198

0,07475

0,0294

0,0054

275,94

8

11

1

11

344,24

37,44

657,28

36,4

93

115

4

0,3066

6,12

10

4

160,58

4

16

2,28

6

0,464

-- -- -----
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Koncówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zylach Cu 16.mm2

Koncówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zylach Cu 35-50'mm2

Koncówka kablowa rurkowa KA, do zaprasowania na zylach Cu 120.mm2

Krawedziaki iglaste
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Nazwa material.u Jedno X1.osc

szt

106,72785

26,52

6

Piasek naturalny do nawierzchni drogowych

Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7.cm

Plyty drogowe 50x50xlO.cm

Prety stalowe

Przewody kabelkowe YDY 750 V- 3x2,5 mm2

Przewód AL aluminiowy wielodrutowy goly

Przewód LgYc 450/750V 2,5.mm2

Przewód LgYzo-16 mm2

Przewód LY 450/750V lx16.mm2

Przewód YDYpzo 450/750V 3x2,5.mm2

Przewódy iolowane jednozylowe LgYzo-16 mm2

Puszka instalacyjna odgalezna z wkladem 5x4 mm2, IP-55

Ramka FR

m3

szt

m

9,36

229,84

18

m

m

m 10,4

m 6,24

10,4m

m 41,6

m 12,48

szt 14,28

8szt

Reflektor R1 czarny nr 75 2006

Rozlacznik bezpiecznikowy 63 A typ L73H

Rura oslonowa Arota niebieska typ SRS -96 o srednicy 96 mm

szt 4

1szt

m 63,44

189,28

12,48

8,32

8,32

10,855

4

2

4

Rura oslonowaArota o srednicy75 mm w rowachkablowych lm

Rura stalowabez szwu czarna,Fi.114,3(Dn.100) Im

Rury oslonoweArota niebieskaSRS-9696x85mm Im

Rury stalowe Im

Slupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30.cm

I

szt

Slupek stalowy SOp-120K, malowany na kolor czarny NR 121123 szt

Slupek stalowy SOp-200KF/ROSA, malowany na kolor czarny NR 121023 Iszt

Slupek stalowy SOp-300KF/ROSA, malowany na kolor czarny NR 121033 Iszt

Slup stalowy podwójnym wysiegnikiem typ Casiopee PD-8/1-1,5/5 Valmont
malowany na kolor czarny Iszt

Slup stalowy z pojedynczym wysiegnikiem typ Casiopee PS-8/1-1,5/5 Valmont
malowanyna kolorczarny I szt

Szafka "Sl" rozdzielaczo-sterownicza wraz z fundamentem FT-1 typ SOU-4a
nr kat 7,3 wyposazonazgodniez rys nr 3 I szt

Szafka "S2"rozdzielczo-strownicza w obudowie INCOBEX wraz z fundamentem

typ ST1/44/1+FT-1+PCE "INOWROCLAW"

I

komplet

SwietlówkakompaktowaDULUX D/E 26 W/21-840 szt

5

6

1

Tablicabezpiecznikowaslupowa szt

Tablicaopisowa szt

Tablicaostrzegawczal/Eo szt

1

10

2

12

12

Tlen technicznysprezony m3

UchwytykabloweuniwersalneUKU 16.mm2 szt

UchwytykabloweuniwersalneUKU 50.mm2 szt

UchwytykabloweuniwersalneUKU 120.mm2 szt

0,6

39

23

2
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Nazwa mater:iaLu I Jedn. :u.osc

Uchwyty odstepowe Iszt

Uziom pionowy do pograzania K14-313/3F2 lm

8

Woda przemyslowa

1

m3

Zacisk odgalezny typ SL szt

Zestaw montazowy do wykonania muf z rur termokurczliwych do kabli
4-zylowych YAKY typ SMOE- 81548

I

kpI

Zlaczekontrolne szt

ZlaczeslupoweNTB-2 ROSA+2wkladkiD01/WTs-6A+kluczimbusowydo nakretki Iszt

Zlaczeslupowetyp NTB-3 ROSA+3wkladkiD01/WTs-6A+kluczimbusowydo wneki

\

szt

ZlaczkijednotoroweZG-G35 szt

Zarówkahalogenowareflektorowa HALOPAR30 230V,750W z odblysnikiem
aluminiowymkod 64841FL

24,96

20,8899

0,3315

0,156

WazelinatechnicznaniskotopliwaN (TN) I kg

Woda Im3

4,08

1

3

108

5

4

Zarówkam sodowa do opraw SL typ NAV-T 150 SUPER 4Y

Zwir do betonów zwyklych

szt

4

16

szt

m3 0,748
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