
mracownia=mrojektowa=jlpTlmli=ppK=z=oKoK

PRZEDMIAR - BRANŻA 
ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE

hlasófikacja=robót=wgK=tspólnego=płownika=wamówień

fnstalowanie=urządzeń=oświetlenia=drogowego4RPNSNNMJV
oobotó=w=zakresie=kładzenia=rur=w=kanalizacji4RORRSMMJR
oobotó=budowlane=w=zakresie=budowó=mostów=i=tuneliI=szóbów=i=kolei=podziemnej4ROONMMMJO

oobotó=w=zakresie=konstruowaniaI=fundamentowania=oraz=wókonówania=nawierzchni=
autostradI=dróg

4ROPPMMMJV
oobotó=w=zakresie=burzeniaI=robotó=ziemne4RNNNMMMJU

kAwtA=fktbpTYCgfW
Aaobp=fktbpTYCgfW
fktbpTloW
Aaobp=fktbpTloAW

BoAkŻbW

Przebudowa ulicy jłyńskiej w Januszkowicach
ganuszkowice
dmina=wdzieszowice
ulK=Bolesława=Chrobrego=P4I=4TJPPM=wdzieszowice

pmlowĄawfŁ=hAihriACgbW
bugeniusz=iizończók

aATA=lmoACltAkfAW grudzień=OMNS

tYhlkAtCAW fktbpTloW

ulK=gagiełłó=PVI=4SJMOM=Czarnowąsó

tYhlkAtCAW

Aaobp=tYhlkAtCYW
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Oświetlenie uliczne J Januszkowice1
mmrzewiertó=mechaniczne=dla=ruró=o=śrKdo=NOR=mm=pod=

obiektami=L=tutaj=popNNM
hkko=R=MTOPJ

MO
aJ01.0P.01N

dKN
NOIMMMmSIMM=+=SIMM

NOIMMMoAwbj
mmrzewiertó=mechaniczne=dla=ruró=o=śrKdo=NRM=mm=pod=

obiektami=L=tutaj=pop=NNM
hrotność=Z=O

hkko=R=MTOPJ
MP

aJ01.0P.01O
dKN

OMIMMMmNMIMM=+=NMIMM
OMIMMMoAwbj

mPhopanie=rowów=dla=kabli=w=sposób=ręcznó=w=gruncie=
katK=fs

hkko=R=MTMNJ
MP

aJ01.0P.01P
dKN

VPINOMmPEPMPIMM=J=NOF=G=MIU=G=MI4
VPINOMoAwbj

mUłożenie=rur=osłonowóch=z=mCt=o=śrKdo=N4M=mm=L=
ashNNM=Ltutaj=w=wókopach=otwartóch=!

hkko=R=MTMRJ
MN

aJ01.0P.014
dKN

OTIMMMmOT
OTIMMMoAwbj

mkasópanie=warstwó=piasku=na=dnie=rowu=kablowego=o=
szerokości=do=MK4=m
hrotność=Z=O

hkko=R=MTMSJ
MN

aJ01.0P.01R
dKN

OVNIMMMmPMPIMM=J=NO
OVNIMMMoAwbj

mrkładanie=kabli=o=masie=do=OKM=kgLm=w=rurachI=
pustakach=lub=kanałach=zamkniętóch=L=YAhus4xPR

hkko=R=MTNPJ
MP

aJ01.0P.01S
dKN

PVIMMMmNO=+=OT
PVIMMMoAwbj

mrkładanie=kabli=o=masie=do=OKM=kgLm=w=rowach=
kablowóch=ręcznie=L=YAhus4xPR

hkko=R=MTMTJ
MP

aJ01.0P.01T
dKN

OVMI4MMmEPMPIMM=J=PVIMMF=G=NIN
OVMI4MMoAwbj

mrkładanie=bednarki=w=rowach=kablowóch=J=bednarka=do=
NOMmmO=LtutajW=cewn=4xOR

hko=RJMU=
MSMUJMT

aJ01.0P.01U
dKN

PPPIPMMmPMPIMM=G=NIN
PPPIPMMoAwbj

mPwasópówanie=rowów=dla=kabli=wókonanóch=ręcznie=w=
gruncie=katK=fff
hrotność=Z=MIV

hkko=R=MTMOJ
MO

aJ01.0P.01V
dKN

VSIVSMmPPMP=G=EMIU=G=MI4F
VSIVSMoAwbj

sztKjontaż=skrzónek=rozdzielczóch=J=oplrJNLN=z=
wóposażeniem

hkko=R=NMMRJ
MP

aJ01.0P.01NM
dKN

NIMMMsztKN
NIMMMoAwbj

sztKjontaż=i=stawianie=słupów=oświetleniowóch=o=masie=do=
NMM=kg=L=pAiJV=+=postument=BRN=+=tabliczka=bezpK=Pfaz

hkko=R=NMMNJ
MN

aJ01.0P.01NN
dKN

NNIMMMsztKNN
NNIMMMoAwbj

sztKjontaż=i=stawianie=słupów=oświetleniowóch=o=masie=do=
NMM=kg=L=pmSJtNIR=J=przejścia=dla=pieszóchI

hkko=R=NMMNJ
MN

aJ01.0P.01NO
dKN

4IMMMsztK4
4IMMMoAwbj

sztKjontaż=wósięgników=rurowóch=o=masie=do=PM=kg=na=
słupieI

hkko=R=NMMOJ
MO

aJ01.0P.01NP
dKN

ONIMMMsztKNR=+=S
ONIMMMoAwbj

mjontaż=rur=osłonowóch=stalowóch=na=słupiehkko=R=NMMRJ
MN

aJ01.0P.01N4
dKN

SIMMMmS
SIMMMoAwbj

sztKjontaż=konstrukcji=stalowóch=i=osprzętu=linii=
napowietrznej=nn=J=bezpiecznik

hkko=R=MVMOJ
MS

aJ01.0P.01NR
dKN

SIMMMsztKS
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SIMMMoAwbj

sztKwarobienie=na=sucho=końca=kabla=RJżyłowego=o=
przekroju=żył=do=RM=mmO=na=napięcie=do=N=ks=o=izolacji=i=
powłoce=z=tworzów=sztucznóch=L=tutaj=OR=mmO=Lwpięcie=
do=TB=w=słupie
hrotność=Z=MIU

hkko=R=MTOSJ
NM

aJ01.0P.01NS
dKN

PMIMMMsztKPM
PMIMMMoAwbj

kplKp
rzew

K

jontaż=przewodów=do=opraw=oświetleniowóch=J=
wciąganie=w=słupóI=ruró=osłonowe=i=wósięgniki=przó=
wósokości=latarń=do=NM=mI

hkko=R=NMMPJ
MP

aJ01.0P.01NT
dKN

SIMMMkplKp
rzew

K

S

SIMMMoAwbj
kplKp
rzew

K

jontaż=przewodów=do=opraw=oświetleniowóch=J=
wciąganie=w=słupóI=ruró=osłonowe=i=wósięgniki=przó=
wósokości=latarń=do=T=m
hrotność=Z=NIP

hkko=R=NMMPJ
MO

aJ01.0P.01NU
dKN

NRIMMMkplKp
rzew

K

NR

NRIMMMoAwbj
sztKjontaż=opraw=oświetlenia=zewnętrznego=na=

wósięgniku=Lpdp=O=J=NRMt
hkko=R=NMM4J

MO
aJ01.0P.01NV

dKN
NTIMMMsztKNN=+=S

NTIMMMoAwbj
sztKjontaż=opraw=oświetlenia=zewnętrznego=na=

wósięgniku=Liba=Teleceo
hkko=R=NMM4J

MO
aJ01.0P.01OM

dKN
4IMMMsztK4

4IMMMoAwbj
obwKBadanie=linii=kablowej=kKkKJ=kabel=RJżyłowóhkko=R=NPMOJ

M4
aJ01.0P.01ON

dKN
NIMMMobwKN

NIMMMoAwbj
sztKBadania=i=pomiaró=instalacji=uziemiającej=Ekażdó=

następnó=pomiarF
hkko=R=NPM4J

MO
aJ01.0P.01OO

dKN
NRIMMMsztKNR

NRIMMMoAwbj
sztKBadania=i=pomiaró=instalacji=skuteczności=zerowania=

Ekażdó=następnó=pomiarF
hkko=R=NPM4J

MS
aJ01.0P.01OP

dKN
NRIMMMsztKNR

NRIMMMoAwbj
sztlpera=geodezójnó=J=powókonawczóhKfKaJ01.0P.01O4

dKN
NIMMMsztN

NIMMMoAwbj
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