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NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: 

1. Dział robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 

2. Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

3. Klasy robót:  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenie i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
45220000-5  Roboty Koordynatoryjne i budowlane 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

4. Kategorie robót: 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót Koordynatoryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 
45223000-6 Konstrukcje 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych 
45312300-0 Instalowanie anten 
45313000-4 Instalowanie wind i podnośników 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45315000-8 Instalowanie przyłączeniowych central telefonicznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261400-8 Pokrywanie 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262340-6 Wstrzykiwanie zapraw 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262522-6 Roboty murarskie 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262620-3 Ściany nośne 
45262650-2 Okładziny 
45231300-0 Przyłącza wod.-kan. 

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 
"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów" 

 

1. Opis przedsięwzięcia 
Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie w obszarze 

działki nr 111 ark. 1 obręb Masów punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Masów. 

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: 
- placu o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 2365 m2, na którym zlokalizowane zostaną 

kontenery na poszczególne odpady, wraz z połączeniem z istniejącą jezdnią (zjazdem), 
- kontenera socjalno-biurowego, 
- kontenera magazynowego dla materiałów do ponownego użycia, 
- kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne, 
- wagi do 10 ton, 
- zadaszenia o wymiarach ok. 12m x 8m w postaci wiaty o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej 

dla kontenerów na odpady wielkogabarytowe i zużytego sprzętu AGD, 
- pozostałej infrastruktury towarzyszącej: 

- systemu odwodnienia wraz z układem podczyszczania i zbiornikiem odparowująco-filtracyjnym,  
- oświetlenia terenu i monitoringu,  
- ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką  
- przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej. 

 

Program użytkowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Łubniany przewiduje 
zapewnienie właściwego odbioru i przechowywania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz zapewnienia 
możliwości ich dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dla osiągnięcia opisanego celu projektowane jest wykonanie wjazdu na teren, wykonanie ogrodzenia do wysokości 2,20m, 
wykonanie utwardzenia terenu o łącznej powierzchni 2365 m2, montaż wagi przejazdowej, montaż kontenerów socjalno-
biurowych i magazynowych, budowa wiaty (zadaszenia) dla otwartych kontenerów na odpady, budowa elementów infrastruktury 
technicznej wraz z otwartym zbiornikiem na wody opadowe o łącznej powierzchni 260 m2. 

Budynki modułowe posiadające konstrukcję nośną wykonaną z ramy stalowej z zimno giętych profili walcowanych, 
połączonych w ośmiu narożnikach. Rama pełni funkcję szkieletu budynku modułowego. Wszystkie profile są piaskowane 
i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Kontener socjalno-bytowy oznaczony jako nr 1 jest ocieplony termicznie zgodnie wymogami normy, posiada instalacje 
techniczne, ogrzewanie, naświetlenie naturalne i wentylację grawitacyjną. Funkcja modułu biurowego to wiatrołap, w.c. i biuro. 
Dodatkowo należy przewidzieć zawór kulowy czerpalny wody 3/4" na zewnątrz kontenera socjalnego od strony wejścia 
z możliwością jego odwodnienia na okres zimowy. Kontenery magazynowe na materiały do ponownego użycia (2 szt.) 
oznaczone jako nr 2 nie będą ocieplone, z bramami w ścianie szczytowej z wentylacją grawitacyjną, instalacją elektryczną i 
oświetleniem. Kontenery oznaczone jako obiekty 1 i 2 winny posiadać jeden rodzaj estetyki oraz ujednoliconą kolorystykę.  

Kontenery magazynowe na odpady niebezpieczne (2 szt.) oznaczone jako nr 3 nie będą ocieplone, z możliwością 
systemowego łączenia w razie potrzeby rozbudowy magazynu, każdy z modułów winien posiadać własną bramę.  

 

Projektuje się utwardzenia wewnętrznych powierzchni i wjazdu na teren w powiązaniu z istniejącą jezdnią asfaltową. 
Projektuje się wykonanie nowego wejścia i wjazdu od ul. Kolanowskiej. Łączna powierzchnia utwardzeń wyniesie ok. 2365,0 m2 
(łącznie z powierzchniami pod kontenerami socjalnym i magazynowymi). Układ placu pokazano na planie zagospodarowania. 
Punkty załamań trasy spadki, pokazano na planie zagospodarowania w układzie współrzędnych. 

Odwodnienie powierzchni stanowić będzie pochylenie poprzeczne równe 0,5% w kierunku projektowanego koryta 
prefabrykowanego z rusztem żeliwnym układanego na betonie wg rysunków branżowych. 

Przyjęto układ warstw placu utwardzonego: 
- kostka betonowa drobnowymiarowa w kolorze szarym i czarnym gr.10cm 
- krawężnik drogowy 30x15x100cm na ławie betonowej C12/15 (B-15) 
- podsypka bazaltowa lub granitowa 0,3mm gr.3cm  
- podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0-31,5mm gr.15cm 
- podbudowa z kamienia bazaltowego 31,5-63,0mm gr,15 cm 
- warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5 MPa gr.15cm 
- zagęszczony grunt rodzimy 
- uzupełnienie do poziomu nawierzchni – 15 cm warstwą humus 

Ze względu na projektowane rozwiązania w zakresie ukształtowania placu manewrowego na terenie obiektu przewidziano 
wykonanie systemu odwodnienia składającego się z głównego odwodnienia liniowego zlokalizowanego wzdłuż linii 
projektowanej wiaty i miejsca lokalizacji głównych kontenerów na odpady oraz dodatkowych wpustów deszczowych 
z przykanalikami zbierających wody opadowe z powierzchni całego placu i odprowadzających je dalej do projektowanego 
kanału zbiorczego, którym zebrane wody opadowe dopływać będą na układ podczyszczania składający się z osadnika i 
separatora ropopochodnych w celu oczyszczania ścieków opadowych odprowadzanych następnie poprzez projektowany 
zbiornik odparowująco-filtracyjny do ziemi w obrębie terenu działki nr 111. 

Zakres rzeczowy budowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie: 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø400mm - 9,5 m 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø315mm - 2,5 m 
- kanałów deszczowych z wpustów i odwodnień z rur Ø200mm - 32,0 m 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm  - 3 szt. 
- wpustów ulicznych Ø200mm  - 2 szt. 
- odwodnienia liniowego szer. 200mm  - 40,0 m 
- osadnika szlamowego o pojemności 4,0m3 - 1 kpl. 
- separatora ropopochodnych 10/100 - 1 kpl.  
- budowli wylotowej kanału deszczowego  - 1 kpl. 
- zbiornika odparowująco-filtracyjnego - 1 kpl. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia wymagane będzie zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe, które będzie 
realizowane poprzez projektowany przyłącz wodociągowy z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Kolanowskiej. Ponadto w 



ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie odcinka wodociągu w związku z koniecznością wykonania 
odnogi i zlokalizowania na terenie działki nr 111 hydrantu nadziemnego DN100. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących elementów systemu wodociągowego: 
- rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10  - 9,0 m 
- hydrant nadziemny DN100 z zasuwą odcinającą - 1 kpl. 
- zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną  - 2 kpl. 
- nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm  

wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną  - 1 kpl. 
- rurociąg przyłącza z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5  - 30,0 m 
- studzienka wodomierzowa  - 1 kpl. 

Ścieki odprowadzane będą z kontenera socjalno-biurowego kanałem grawitacyjnym z rur Ø160mm PVC-U do zbiornika 
projektowanej przepompowni przydomowej, z której rurociągiem tłocznym z rur Ø50x2,3 PE100 SDR17 PN10 o długości 
312,0m tłoczone będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Kolanowskiej na podstawie warunków wydanych 
przez administratora sieci. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w110 planowane jest w pasie drogowym ulicy Kolanowskiej poprzez 
wstawienie trójnika DN100 żeliwnego kołnierzowego w miejscu oznaczonym jako węzeł WZ1 na projekcie zagospodarowania - 
rys. nr S-1. Odcinek sieci od węzła WZ1 do hydrantu Hn1 wykonać z rur ciśnieniowych do wody Ø110x6,6mm PE100 SDR17 
PN10 bezwykopowo w rurze ochronnej DN150. Integralne wyposażenie hydrantu stanowi zasuwa odcinająca. 

Podłączenie projektowanego przyłącza wodociągowego z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 projektuje się poprzez 
zastosowanie na istniejącym rurociągu sieciowym w110 odpowiedniej nawiertki oznaczonej n1, do której należy podłączyć 
odcinek rury przyłącza. Odcinek sieci od nawiertki n1 do studni wodomierzowej Sw w miarę możliwości technicznych wykonać z 
jednego kawałka rury. Przewiduje się wykonanie odcinka pod jezdnią ulicy Kolanowskiej bezwykopowo w rurze ochronnej 
DN100. Integralne wyposażenie nawiertki stanowi zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną. 

Ponadto na istniejącym rurociągu w110 w ramach węzła WZ1 za projektowanym trójnikiem od strony dopływu wody z 
miejscowości Masów oraz za projektowaną nawiertką n1 od strony dopływu wody z miejscowości Kolanowice zamontować 
dodatkowe zasuwy odcinające DN100 kołnierzowe.  

Połączenia projektowanej armatury kołnierzowej z istniejącą rurą wykonać za pomocą kołnierzy specjalnych 
dwukomorowych. 

Zakres rzeczowy wg przedmiotowego projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie: 
- kanały grawitacyjne z rur Ø160mm PVC-U  - 10,0 m 
- studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 1 szt. 
- przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl. 
- rurociąg ciśnieniowy z rur Ø50x2,3mm PE 100 SDR 17 PN10 - 312,0 m 

Przewiduje się wykonanie kanałów grawitacyjnych sanitarnych z rur kielichowych ∅160 mm PVC–U lite, klasy S 
(zastosowano rury typu ciężkiego SN=8kN/m2, SDR34), łączonych na uszczelki gumowe następujących elementów. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90° o grubości 20cm. Zasypkę 
rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub 
pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, a dalej gruntem rodzimym piaszczystym z mechanicznym zagęszczeniem. 

Rurociąg ciśnieniowy mający na celu umożliwienie przetłoczenia ścieków z przepompowni przydomowej do istniejącej 
sieci projektuje się wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø50x2,3mm. Projektowany odcinek należy wykonać z jak 
najmniejszą ilością połączeń i włączyć go do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ulicy Kolanowskiej w miejscu 
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. 

Przewiduje się wykonanie większości odcinka rurociągu tłocznego metodą bezwykopową (np. przewiertem sterowanym 
w osłonie bentonitowej). Dopuszcza się wykonanie rurociągu tłocznego inną metodą bezwykopową pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Dla wykopów planuje się pełną wymianę gruntu z wykopów i wywóz urobku na składowisko. Urobek zostanie 
zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami, koszt zagospodarowania należy uwzględnić 
w ramach kosztów robót przygotowawczych i ziemnych. Dopuszcza się rozplantowanie części gruntu piaszczystego z wykopów 
i humusu w obszarze działki nr 111 lub na innym obszarze po uzyskaniu akceptacji Inwestora.  

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90° o grubości 20cm. Zasypkę 
rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), 
ubijanym warstwami co 10-20cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem 
mechanicznym.  

Wykopy należy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym, do głębokości ok. 40cm od projektowanej 
rzędnej terenu, w nawiązaniu do konstrukcji nawierzchni według projektu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić min. 
IS=0,98-1,00. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni Ø1000mm oraz studzienek wpustowych na uprzednio wykonanej 
podsypce tłuczniowej grubości 20cm, natomiast studni inspekcyjnych Ø425mm na podsypce piaskowej grubości 20cm. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

W zakresie branży elektrycznej projektowany zakres budowy obejmuje: 
- wybudowanie odcinka linii kablowej zasilającej typu YKXS 4x16 mm2 o długości 250m, 
- zabudowę szafki zasilania i sterownia oświetleniem  zewnętrznym  - 1 szt. 
- ustawienie, na terenie zbiorki odpadów komunalnych  słupów oświetleniowych - 7 szt.  
- ustawienie, na drodze dojazdowej do punktu zbiorki odpadów komunalnych słupów oświetleniowych -5 szt. 
- ułożenie nowych odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2 relacji projektowana szafka zasilająco 

sterownicza – projektowane słupy oświetleniowe, do podłączenia 12 słupów  
- zabudowę na słupach oświetleniowych kamer IP - 5 szt. 
- zabudowę w budynku kontenera rejestratora 16 kanałowego  
- ułożenie nowych odcinków linii kablowej światłowodowych  typu SM 4J 9/125 LSOH od rejestratora do słupów z 

kamerami - o długości 200m 
- ułożenie odcinków linii kablowej zasilania kamer typu YKXS 3*6 od szafki zasilająco – sterowniczej do słupów z 

kamerami - o długości 365m 



Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie. Kable układać w wykopie na głębokości 0,8m (dla kabli n/n i kabla 
światłowodowego) oraz 0,7m (dla kabli oświetleniowych) na 10cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad 
kablem w odległości 25cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, 
co 10m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, 
wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zgodnie z projektem. 

Zbliżenia i skrzyżowania wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP–E-004 Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. 

Rozdzielnica elektryczna w budynku kontenera socjalno-biurowego zasilana będzie z 5-cio przewodowej sieci 0,4/0,23kV z 
bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym (układ TN-C), kablem 5 żyłowym z przewodami ochronno-neutralnymi PEN. 

Rozdzielnica elektryczna kontenera socjalnego będzie pracowała w układzie TN-S o rozdzielonych szynach: neutralnej „N” 
i ochronnej „PE”. Szynę „PE” w rozdzielnicy należy uziemić poprzez podłączenie jej do głównej szyny uziemiającej obiektu.  

Obwody 1-fazowe będą wykonane przewodami 3-żyłowymi, obwody 3-fazowe - przewodami 5-żyłowymi. Żyły neutralne 
„N” winny posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, natomiast żyły ochronne „PE” winny mieć izolację oznaczoną barwą 
zielono-żółtą. Żyły ochronne „PE” kabli należy połączyć do szyn „PE” w rozdzielnicy oraz do zacisków ochronnych odbiorników. 

Jako system ochrony uzupełniającej przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane będzie w sieci 0,4/0,23kV 
samoczynne wyłączenie uszkodzonego obwodu. Jako ochronę uzupełniającą w kontenerach należy stosować wyłączniki 
różnicowo-prądowe. 

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano przy każdym słupie obwodu oświetleniowego. 
W tym celu należy ułożyć odcinek płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm2 wzdłuż układanego na całej trasie kabla 
oświetleniowego i połączyć z zaciskiem ochronno-neutralnym słupów oświetleniowych. Połączenie bednarki z zaciskiem 
uziemiającym słupa wykonać jako połączenie elastyczne linką LgY 16. Łączenie bednarek wykonać poprzez spawanie a 
miejsce połączenia zabezpieczyć przed korozją. Ponadto należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z przewodem 
neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami. 

Metalowe obudowy urządzeń elektrycznych i metalowe konstrukcje obiektu objęte zostaną połączeniami wyrównawczymi.  
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 

przepisami BHP i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2. Podstawa wykonania kosztorysu inwestorskiego i przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania 
 

• Zakres robót ustalony przez Inwestora; 
• Projekt techniczny; 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 241 poz. 1763) w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia 
publicznego; 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 241 poz. 1762) w sprawie 
kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 120 poz. 831) w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006r.(dot. WKI); 

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104); 
• Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1050); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072); 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

3. Podstawowe założenia kosztorysowe 
• Aktualnie obowiązujące KNNR-y i KNR-y; 
• Wydawnictwa cenowe "SEKOCENBUD" obowiązujące w danym kwartale b.r.; 
• Informacje cenowe producentów i dystrybutorów obowiązujące w danym kwartale b.r.; 

 

4. Elementy cenotwórcze 
• stawka "R" zł/rg; 
• koszty "KP" pośrednie w %; 
• zysk "Z" w % i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego są zgodne z pkt. 2 

 
5. Kalkulacja kosztów - kalkulacji kosztów dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz częściowo w metodzie 
szczegółowej. 

 

6. Kosztorys inwestorski - stanowi podstawę dla zleceniodawcy, do planowania nakładów finansowych oraz celów 
przetargowych. 

 
7. Inne ustalenia - mające wpływ na wycenę kosztorysu zawarte zostały w projekcie technicznym i opisie technicznym. 

 

8. Uwagi:  
• Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową 

w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót.  
• Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. 
• Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta. 

 



PSZOK  Masów.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.2365 ha 0.237
RAZEM 0.237

2
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym. - analogia - trasa rurociągow

km

0.084+0.039+0.322 km 0.445
RAZEM 0.445

3
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

2365+0.5*252 m2 2491.000
RAZEM 2491.000

4
d.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - Stopy fundamentowe

m3

2.1*3.6*1*1*3 m3 22.680
RAZEM 22.680

5
d.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - wykop pod zbiornik odparowując  filtracyjny

m3

434.15 m3 434.150
RAZEM 434.150

6
d.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - z ewentualnym odwodnieniem

m3

(9.5+2.5+32)*1*1.2+3.5*3.5*3+2.5*2.5*2.7+2*2*2*4+20*1*1.5+10*1*1.5+1.5*1.5*
2.7+50*1*1.7+2*2*2*3

m3 298.500

RAZEM 298.500
7

d.1
KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ewentualnym odwodnieniem

m3

5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600

8
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(9.5+2.5+32)*1.2*2+3.5*3*4+2.5*2.7*4+2*2*4*4+20*1.5*2+10*1.5*2+1.5*2.7*4+
50*1.7*2+2*2*4*3

m2 562.800

RAZEM 562.800
9

d.1
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(9.5+2.5+32)*1*0.2+3.5*3.5*0.2+2.5*2.5*0.2+2*2*0.2*4+20*1*0.2+10*1*0.2+1.5*
1.5*0.2+50*1*0.2+2*2*0.2*3

m3 34.550

RAZEM 34.550
10
d.1

KNNR 1
0406-01
analogia

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem grun-
tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II -materiał nowy z dowozu w cenie uwzglednić
koszt zakupu i dostawy materiału (piasek lub pospółka)

m3

298.5-34.55 m3 263.950
RAZEM 263.950

11
d.1

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

298.5-34.55 m3 263.950
RAZEM 263.950

12
d.1

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m - rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopów

m3

708.0-520.4 m3 187.600
RAZEM 187.600

13
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR AT-03
0105-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka podbudowy o gr. do 30 cm z wywozem rumoszu na odl. do
1 km

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1 kalk. własna

Opłata za składowisko t

434.15*1.8+22.6+298.5*1.8 +0.3*10+0.1*10 t 1345.370
RAZEM 1345.370

2 45233220-7 Utwardzenia

- 1 -
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17
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

(2365+0.5*245)*0.43 m2 1069.625
RAZEM 1069.625

18
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

(2365+0.5*245)*0.43 m2 1069.625
RAZEM 1069.625

19
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

(2365+0.5*245)*0.43 m3 1069.625
RAZEM 1069.625

20
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

(2365+0.5*245)*0.43 m3 1069.625
RAZEM 1069.625

21
d.2 kalk. własna

Opłata za wysypisko t

((2365+0.5*245)*0.43)*1.8 t 1925.325
RAZEM 1925.325

22
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2365 m2 2365.000
RAZEM 2365.000

23
d.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 15 kg/m2, warstwa o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

2365 m2 2365.000
RAZEM 2365.000

24
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

2365 m2 2365.000
RAZEM 2365.000

25
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

122.50 m2 122.500
RAZEM 122.500

26
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

122.50 m2 122.500
RAZEM 122.500

27
d.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce bazalto-
wej 3cm

m2

122.50 m2 122.500
RAZEM 122.500

28
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.25*0.15+0.05*0.05)*252 m3 10.080
RAZEM 10.080

29
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

252 m 252.000
RAZEM 252.000

30
d.2

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

25+10 m 35.000
RAZEM 35.000

31
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej układane na płask w miejscu połącznienia jezdni z zjazdem

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

3 45262210-6 Fundamentowanie
32
d.3

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie. Beton C12/15

m3

2.1*3.6*0.1*3+3.1*18.1*0.1 m3 7.879
RAZEM 7.879

33
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

3*18*0.3 m3 16.200
RAZEM 16.200

34
d.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu- beton C20/25

m3

0.40*1.60*1.60*4 m3 4.096
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RAZEM 4.096

35
d.3

KNR 2-03
0209-03

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 2.0 kg szt.

6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000

36
d.3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gład-
kie o śr. do 6 mm

t

44.4*0.001+8.24*0.001*3 t 0.069
RAZEM 0.069

37
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

21.1*0.001*3+1369.8*0.001 t 1.433
RAZEM 1.433

38
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

220.6*0.001*3 t 0.662
RAZEM 0.662

4 45320000-6 Roboty izolacyjne
39
d.4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(0.4*2*2+0.4*3.5*2+0.4*2*2+0.4*2.7*2+0.5*1.9*2+0.5*1.2*2+3.5*2)*3 m2 54.780
RAZEM 54.780

40
d.4

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(0.4*2*2+0.4*3.5*2+0.4*2*2+0.4*2.7*2+0.5*1.9*2+0.5*1.2*2+3.5*2)*3 m2 54.780
RAZEM 54.780

41
d.4

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

2*3.5 m2 7.000
RAZEM 7.000

5 45262300-4 Betonowanie
42
d.5

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

(3.43*1.18)*4 m2 16.190
RAZEM 16.190

43
d.5

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

16.19 m2 16.190
RAZEM 16.190

44
d.5

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0.4*0.25+0.2*0.15)*1.2*2 m3 0.312
RAZEM 0.312

45
d.5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

1.2*3.03 m2 3.636
RAZEM 3.636

46
d.5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

3.636 m2 3.636
RAZEM 3.636

47
d.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. do 6 mm

t

(8.73*2+2.5*2+16*4)*0.001 t 0.086
RAZEM 0.086

48
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 10 mm, 12 mm

t

(36.5*2+40.8*4)*0.001 t 0.236
RAZEM 0.236

49
d.5

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 14 kg

m

4.58*4 m 18.320
RAZEM 18.320

6 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
50
d.6

KNNR 7
0101-01
analogia

Wiata stalowa t

4.8255 t 4.826
RAZEM 4.826

51
d.6 kalk. własna

Dostawa stali profilowej zabezpieczonej ocynkowanej t

4.826 t 4.826
RAZEM 4.826
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52
d.6

KNNR 7
0901-01

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal ty-
pu lekkiego

t

4.826 t 4.826
RAZEM 4.826

7 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty- dach hali płaski + podjazd
53
d.7

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną trapezową na platwiach

m2

7.94*12.26 m2 97.344
RAZEM 97.344

54
d.7

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe- membrana dachowa PCV

m2

17.70*7.00 m2 123.900
RAZEM 123.900

55
d.7

KNR-W 2-02
0535-04

Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej m

12.26*4 m 49.040
RAZEM 49.040

56
d.7

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600

57
d.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

12.26*1.4 m2 17.164
RAZEM 17.164

8 Ogrodzenie terenu
58
d.8

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenie panelowe należy wykonać z elementów zgrzewanych ocynkowanych
o oczkach 50x200mm (z drutem poziomym 2x8mm podwójnym, średnica drutu
pionowego 6mm) osadzonych na słupkach stalowych o wysokości ogrodzenia 2,
20m. Ogrodzenie posiada prefabrykowany cokół betonowy. Ogrodzenie ze wzglę-
du na bezpieczeństwo (charakter obiektu) nie powinno posiadać ostrych i niebez-
piecznych krawędzi. Słupki ogrodzenia 40x60x2,5mm wykonane są z rury stalowej
ocynkowanej. Słupki narożne (końcowe) i pośrednie są zabezpieczone u góry kap-
turkiem z tworzywa sztucznego, słupki o długości całkowitej 3,0m. Słupki bramy
120x120x6mm, obramowanie bram 60x60x3mm, słupki furtki 80x80x6mm, wszys-
tkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zie-
lony.
Fundamenty słupków wykonane z betonu C12/15, o wymiarach  # 0,25x0,80m. 
Łączna długość ogrodzenia zewnętrznego do wykonania wynosi 251,5mb

m

251.5 m 251.500
RAZEM 251.500

59
d.8

KNR 2-25
0312-01
analogia

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ-
towników stalowych 7.0mb

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

60
d.8

KNR 2-25
0313-01
analogia

Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami stalowymi 1.2 m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

9 Wyposażenie
61
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż  Kontener socjalno-bytowy z wyposażeniem (wyposażyć konte-
nera socjalno-biurowy w niezbędne meble tj. biurko metalowe z kontenerem zamy-
kanym na klucz o wymiarach ok. 160x80x74cm, 3 krzesła ze stelażem metalowym
i polipropylenowym siedziskiem, szafę metalową ubraniowo-półkową zamykaną na
klucz o wymiarach ok. 80x50x180cm, szafę metalową półkową na dokumenty za-
mykaną na klucz o wymiarach ok. 60x50x180cm, kosz biurowy)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż Kontener magazynowy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż Budynek modułowy magazynowy 4,0m x 4,5m. (oznaczony nr 3
na rys. nr Z-2)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż Kompletnej wagi przejazdowej 10 ton długość pomostu 10m
oraz obustronne najazdy wraz z osprzętem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 Kanalizacja sanitarna - roboty montażowe 
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65

d.10
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm  PVC-U SN8 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

66
d.10

KNNR 4
1009-01
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

67
d.10

KNNR 5
0723-01
analogia

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 50 mm m

254.5 m 254.500
RAZEM 254.500

68
d.10

KNNR 4
1206-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
śr.150-250 mm w gruntach kat.I-II

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

69
d.10

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych PE o śr.nominalnej 50  mm w rurach
ochronnych

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

70
d.10

KNNR 4
1417-02
KS.01.00.00

Studzienki kanalizacyjne systemowe  - DN 400 mm z włazami kl. D szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.10

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

10 odc. -1
prób.

10.000

RAZEM 10.000
72

d.10
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD
o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
73

d.10 kalk. własna
Zakup, dostawa i montaż kompletnej przydomowej przepopmpowni ścieków wraz z
wyposażeniem wewnętrznym i sterowaniem wg projektu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.10

wycena włas-
na

Rura ochronna dwudzielna na istniejących i projektowanych  kablach energetycz-
nych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

11 Wodociąg - roboty montażowe
75

d.11
KNNR 4
1701-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnieją-
cych rurociągów o śr. 100 mm - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100 połaczony z
rurociągiem istniejącym rurociągiem 110 specjalnymi kołnierzami dwukomorowymi
dla rur PCV

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.11

KNNR 4
1206-05

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - przewiert rurą DN 150 mm

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

77
d.11

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - rur PE 100 SDR17 PN10 o śr. 110x6,6mm

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

78
d.11

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych PE o śr. 32x2,3  mm w rurach ochron-
nych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

79
d.11

KNNR 4
1119-04

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.11

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm - zasuwy ty-
pu E DN100 wraz z połączeniem za pomocą kołnierzy specjalnych dwukomoro-
wych

kpl.

2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000

81
d.11

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnieją-
cych rurociągach o śr. 100 mm - nawiertka do rur DZ110 z odejściem dla rur Dz32
mm z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.11

KNNR 4
1708-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 32 mm PE 80 SDR 17,6

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

83
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnej studzienki wodomierzowej o średnicy wewnętrznej
500mm z tworzywa z izolacją termiczną wraz z wyposażeniem wg projektu

m

9.5+2.5+32 m 44.000
RAZEM 44.000

84
d.11

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD
o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
85

d.11
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
86

d.11
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
12 System odwodnienia 
87

d.12
KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

88
d.12

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

89
d.12

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

90
d.12

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

91
d.12

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.12

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

93
d.12

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

94
d.12

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

95
d.12 kalk. własna

Kamerowanie kanalizacji deszczowej śr. 200-400 m

9.5+2.5+32 m 44.000
RAZEM 44.000

96
d.12

KNR 2-11
0404-01

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm (podsypka pod umoc-
nienia dna i skarp zbiornika odparowująco-filtracyjnego)

m2

285.76 m2 285.760
RAZEM 285.760

97
d.12

KNR 2-11
0404-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm gru-
bości (podsypka pod umocnienia dna i skarp zbiornika odparowująco-filtracyjnego)

m2

285.76 m2 285.760
RAZEM 285.760
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98

d.12
KNNR 10
0407-01
analogia

Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp zbiornika odparowująco-filtracyjnego płytami
ażurowymi 60x40x10 cm

m2

285.76 m2 285.760
RAZEM 285.760

99
d.12

KNR 2-31
0406-08

Umocnienie wylotu W1 kostką kamienną 9/11 układaną na zaprawie cementowej
ze spoinowaniem zaprawą cementową

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

100
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż separatora ropopochodnych o przepustowości nominalnej 10 l/s
i przepustowości maksymalnej 100 l/s.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż osadnika o pojemnośći 4,0m3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż korytka systemowych elemntów prefabrykowanych z polimero-
betonu o szerokośći 200mm z rusztem żeliwnym klasy D400 z ryglem przesuw-
nym wzdłużnym lub mocowanym śrubowo. Element końcowy w formie skrzynki
odpływowej z koszem osadzczym. Korytko posadownione na fundamencie z beto-
nu C20/25

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

13 Roboty odtworzeniowe
103
d.13

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

104
d.13

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych gr. 10 cm i uziarnie-
niu ciągłym 0-31,5 mm

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

105
d.13

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca)

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

106
d.13

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

14 Zasilanie.
14.1  Szafka oświetlenia ulicznego OS.
107

d.14.
1

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko-
wanym
Szafka oświetlenia ulicznego OS wyk. wg rys 2 i 4

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.2 WLZ z istniejącej szafki pomiarowo-rozdzielczej do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego OS.
108

d.14.
2

KNR 5-03I
0101-04
analogia

Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km

0.023 km 0.023
RAZEM 0.023

109
d.14.

2

KNNR 5
0701-03

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

0.4*0.8*23.00 m3 7.360
RAZEM 7.360

110
d.14.

2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

111
d.14.

2

KNNR 5
0707-04
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2

m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

112
d.14.

2

KNNR 5
0713-03
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - wprowadzenie kabla do szafek złą-
czowych.
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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113

d.14.
2

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

114
d.14.

2

KNR-W 4-03
1017-10

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu otw.

2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.14.

2

KNNR 5
0201-05
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Przewód H07V-K/LgY-450/750V 16mm2

m

2.00*1.00 m 2.000
RAZEM 2.000

116
d.14.

2

KNNR 5
0702-03

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

0.4*0.6*23.00 m3 5.520
RAZEM 5.520

117
d.14.

2

KNR 2-01
0236-02
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0.4*0.6*23.00 m3 5.520
RAZEM 5.520

118
d.14.

2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.14.

2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

2.00*4.00 szt.żył 8.000
RAZEM 8.000

15 Oświetlenie zewnetrzne terenu.
15.1 Budowa linii kablowych nn zasilających latarnie.
120

d.15.
1

KNR 5-03I
0101-02
analogia

Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km

0.548 km 0.548
RAZEM 0.548

121
d.15.

1

KNNR 5
0701-03

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

0.4*0.8*548.00 m3 175.360
RAZEM 175.360

122
d.15.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

548.00 m 548.000
RAZEM 548.000

123
d.15.

1

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Rura osłonowa do kabli HDPE o śr. 75mm

m

9.00+11.00 m 20.000
RAZEM 20.000

124
d.15.

1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych, wprowadzenie do słupów i szafki sterowniczej.

m

24.00 m 24.000
RAZEM 24.000

125
d.15.

1

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
TAŚMY OSTRZEGAWCZE  do znak.tras kablowej “UWAGA KABEL ”

m

548.00-24.00 m 524.000
RAZEM 524.000

126
d.15.

1

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

548.00 m 548.000
RAZEM 548.000

127
d.15.

1

KNNR 5
0611-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bed-
narki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.
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13.00 szt. 13.000

RAZEM 13.000
128

d.15.
1

KNR-W 4-03
1017-10

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu otw.

13.00 otw. 13.000
RAZEM 13.000

129
d.15.

1

KNNR 5
0201-05
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Przewód H07V-K/LgY-450/750V 16mm2

m

12.00*1.00 m 12.000
RAZEM 12.000

130
d.15.

1

KNNR 5
0702-02

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

0.4*0.6*548.00 m3 131.520
RAZEM 131.520

131
d.15.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0.4*0.6*548.00 m3 131.520
RAZEM 131.520

132
d.15.

1

KNNR 5
0726-01
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000

133
d.15.

1

KNNR 5
1203-04
analogia

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

24.00*4.00 szt.żył 96.000
RAZEM 96.000

15.2 Montaż latarni.
134

d.15.
2

KSNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Słup aluminiowy anodowany inox 25 mikronów
Fundament B-60
Izolacyjne złącza kablowe, bezpiecznikowe
Wkładka topikowa
Izolacyjne złącza kablowe, fazowe
Izolacyjne złącza kablowe, zerowe

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

135
d.15.

2

KSNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe
i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m
przewody  YDYżo 3x2,5mm2 450/750V

kpl.

12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

136
d.15.

2

KSNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Oprawa  LED 55W anodowana  inox- k. czarny

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

137
d.15.

2

KSNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Oprawa  LED 72, 5 000 K, optyka  T4 anodowana  inox- k. czarny

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

138
d.15.

2

KSNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Oprawa  LED 100W anodowana  inox- k. czarny

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

139
d.15.

2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
Wysięgnik alminiowy dł. min 0,5m, kąt nachylenia 5st. anodowany inox.25 mikro-
nów

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

16 Instalacja dozorowa - CCTV,
16.1 Montaż osprzętu.
140

d.16.
1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
Kamera IP tubowa, 2 Mpx, 2.8-12mm

szt.

4.00+1.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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141

d.16.
1

KNR AL-01
0504-06
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
Jednomodowy moduł

szt.

4.00+1.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

142
d.16.

1

KNR AL-01
0504-06
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
Switch przemysłowy PoE 312P-2POE-20 2xGE PoE, 1xFO 2x SC 1000 Mb/s 20
km

szt.

4.00+1.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

143
d.16.

1

KNR AL-01
0503-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu
obrazu
Dysk HDD 3,5" 2TB 64MB 5400obr/min

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.16.

1

KNR AL-01
0503-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu
obrazu
19", 4:3, Czarny, Analog / DVI / BNC / HDMI / głośniki / LED > Nowy model , Pra-
ca 24/7

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16.2 Obw.zasilania kontenera.
145

d.16.
2

KNR 5-03I
0101-04
analogia

Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km

0.010 km 0.010
RAZEM 0.010

146
d.16.

2

KNNR 5
0701-03

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

0.4*0.8*10.00 m3 3.200
RAZEM 3.200

147
d.16.

2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

148
d.16.

2

KNNR 5
0707-04
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x16 mm2

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

149
d.16.

2

KNNR 5
0713-03
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - wprowadzenie kabla do szafki zasi-
lania i kontenera
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x16 mm2

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

150
d.16.

2

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

151
d.16.

2

KNR-W 4-03
1017-10

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu otw.

2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.16.

2

KNNR 5
0201-05
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Przewód H07V-K/LgY-450/750V 16mm2

m

2.00*1.00 m 2.000
RAZEM 2.000

153
d.16.

2

KNNR 5
0702-03

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

0.4*0.6*10.00 m3 2.400
RAZEM 2.400

154
d.16.

2

KNR 2-01
0236-02
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0.4*0.6*10.00 m3 2.400
RAZEM 2.400

155
d.16.

2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.
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2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
156

d.16.
2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

2.00*5.00 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

16.3 Obwód zasilania kamer.
157

d.16.
3

KNR 5-03I
0101-02
analogia

Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km

0.278 km 0.278
RAZEM 0.278

158
d.16.

3

KNNR 5
0701-03

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

0.4*0.8*278.00 m3 88.960
RAZEM 88.960

159
d.16.

3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

278.00 m 278.000
RAZEM 278.000

160
d.16.

3

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Rura osłonowa do kabli HDPE o śr. 75mm

m

9.00+11.00 m 20.000
RAZEM 20.000

161
d.16.

3

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 3x6 mm2

m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

162
d.16.

3

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 3x6 mm2
TAŚMY OSTRZEGAWCZE  do znak.tras kablowej “UWAGA KABEL ”

m

278.00-20.00 m 258.000
RAZEM 258.000

163
d.16.

3

KNNR 5
0702-02

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

0.4*0.6*278.00 m3 66.720
RAZEM 66.720

164
d.16.

3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0.4*0.6*278.00 m3 66.720
RAZEM 66.720

165
d.16.

3

KNNR 5
0726-01
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

166
d.16.

3

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

3*10.00 szt.żył 30.000
RAZEM 30.000

16.4 Obwódi sterowania kamer.
167

d.16.
4

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Rura HDPE  40/3,7

m

396.00 m 396.000
RAZEM 396.000

168
d.16.

4

KNNR 5
0713-03
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych
FO Kabel światłowodowy uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM 4J 9/
125 LSOH

m

20.00+28.00+350.00+75.00 m 473.000
RAZEM 473.000

169
d.16.

4

KNR AT-28
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych
FO Kaseta spawów światłowodowych z uchwytami na 24 spawów
Krotność = 24

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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170

d.16.
4

Wykonanie połączeń kamer z obwodami sterowania, sprawdzenie funkcjonalnośći kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

171
d.16.

4

FOA-SC-
SMD-020

FO Adapter SM SC duplex szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

172
d.16.

4

FOS-M2X8-
020

FO Śruba z nakrętką M2x8 do adapterów SC szt

16.00 szt 16.000
RAZEM 16.000

173
d.16.

4

FOZ-SCD-C-
020

FO Zaślepka otworu SC Duplex szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

174
d.16.

4

FOI-SC-
9SM-2-020

FO Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC dł. 2 m szt

16.00 szt 16.000
RAZEM 16.000

175
d.16.

4

FOPA-4A-02-
020

FO Szczelny panel abonencki IP65 na 4 włókna szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

176
d.16.

4

FOA-SC-
SMS-020

FO Adapter SM SC simplex szt

16.00 szt 16.000
RAZEM 16.000

177
d.16.

4

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

3.00 linia 3.000
RAZEM 3.000

178
d.16.

4

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

3 linia 3.000
RAZEM 3.000

17 Obw. zasilania przepompowni.
179
d.17

KNR 5-03I
0101-04
analogia

Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km

0.008 km 0.008
RAZEM 0.008

180
d.17

KNNR 5
0701-03

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

0.4*0.8*6.00 m3 1.920
RAZEM 1.920

181
d.17

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

182
d.17

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x2,5 mm2

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

183
d.17

KNNR 5
0713-03
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - wprowadzenie kabla do szafki zasi-
lania i szafki przepompowni
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x2,5 mm2

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

184
d.17

KNNR 5
0702-03

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

0.4*0.6*6.00 m3 1.440
RAZEM 1.440
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185
d.17

KNR 2-01
0236-02
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0.4*0.6*6.00 m3 1.440
RAZEM 1.440

186
d.17

KNNR 5
0726-09
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

187
d.17

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

2.00*5.00 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

18 Pomiary instalacji.
188
d.18

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

189
d.18

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1.0 odc. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.18

KNNR 5
1302-03

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

3.00 odc. 3.000
RAZEM 3.000

191
d.18

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2.00 odc. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.18

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

193
d.18

KNNR 5
1304-02

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

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

194
d.18

KNNR-W 9
1201-02
analogia

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

12.00 punkt 12.000
RAZEM 12.000
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