
mracownia mrojektowa jlpTlmli ppK z oKoK

PRZEDMIAR - BRANŻA 
ELEKTRYCZNA SIEĆ NN

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

korma Expert  tersjaW 5.4.4M2.M  kr seryjnyW 292P  rżytkownikW mm jostopol



ppis treści

Nptrona Tytułowa
Oppis treści
Plbmiar
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hlpwTloYp - pIbĆ nN
lbmiar

oazemmoszczKjKmKlpis i tyliczeniamodstawaspecK techipK

1
przół

K
tómiana przółączó napowietrznóch z przewodów 
izolowanóch tópu Asupn lub podobnóch o przekroju do 
4xOR mmO z udziałem podnośnika samochodowego

hkko V MTMOJ
M4

a-0NK0PK0NN
dKN

PIMMMprzół
K

P

PIMMMoAwbj
przół

K
mrzekładka przółączó napowietrznóch z przewodów 
izolowanóch tópu Asupn lub podobnóch o przekroju do 
4xOR mmO z udziałem podnośnika samochodowego

hkko V MTMOJ
M4

a-0NK0PK0NO
dKN

OIMMMprzół
K

O

OIMMMoAwbj
kmaemontaż przewodów nieizolowanóch linii kk o 

przekroju do VR mmO Lanalogia Apus
hkko V MVMPJ

M4
a-0NK0PK0NP

dKN
MIOP4kmOPPIRM L NMMM

MIOP4oAwbj
sztaemontaż słupów żelbetowóch linii kk pojedónczóch z 

ustojami
hkko V MVMNJ

MU
a-0NK0PK0N4

dKN
TIMMMsztT

TIMMMoAwbj
sztKtókopanie dołów o powK dna do MIO mO i głębokości 

do NIM m w gruncie katKfs L wókop kontrolnó pod nowó 
słup

hkko N MPMSJ
MV

a-0NK0PK0NR
dKN

VIMMMsztKV
VIMMMoAwbj

sztKjontaż i mechaniczne stawianie słupów pojedónczóch 
wciągnikiem szczękowóm L słup b J wg mT

hko RJNM 
MTMPJMR

a-0NK0PK0NS
dKN

VIMMMsztKV
VIMMMoAwbj

sztKjontaż poprzeczników przelotowóch na słupach 
leżącóch dla linii niskiego napiecia L montaż elementów 
różnóch wg mT L konstrukcjeI poprzeczki hakiI itd

hko RJNM 
MUMNJMN

a-0NK0PK0NT
dKN

OMIMMMsztKOM
OMIMMMoAwbj

kmKp
rzew

K

jontaż przewodów izolowanóch linii napowietrznej nn 
tópu Asupn lub podobnóch o przekroju 4xTM+OxOR 
mmO

hkko R MVMRJ
MR

a-0NK0PK0NU
dKN

MIOPTkmKp
rzew

K

MIOPT

MIOPToAwbj
sztKjontaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznóch 

nn z przewodów izolowanóch
hkko R MVMSJ

MP
a-0NK0PK0NV

dKN
4IMMMsztK4

4IMMMoAwbj
mjechaniczne pogrążanie uziomów pionowóch 

prętowóch w gruncie kat fff
hkko R MVMTJ

MR
a-0NK0PK0NNM

dKN
VIMMMmV

VIMMMoAwbj
sztKjontaż skrzónek rozdzielczóch o masie do PM kg Ephoa 

4MML4MMLN)
hkko R NMMRJ

MP
a-0NK0PK0NNN

dKN
NIMMMsztKN

NIMMMoAwbj
obwKBadanie linii kablowej kKkKJ kabel RJżyłowóhkko R NPMOJ

M4
a-0NK0PK0NNO

dKN
NIMMMobwKN

NIMMMoAwbj
sztKBadania i pomiaró instalacji uziemiającej Ekażdó 

następnó pomiar)
hkko R NPM4J

MO
a-0NK0PK0NNP

dKN
RIMMMsztKR

RIMMMoAwbj
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hlpwTloYp - pIbĆ nN
lbmiar

oazemmoszczKjKmKlpis i tyliczeniamodstawaspecK techipK
sztKBadania i pomiaró instalacji skuteczności zerowania 

Ekażdó następnó pomiar)
hkko R NPM4J

MS
a-0NK0PK0NN4

dKN
RIMMMsztKR

RIMMMoAwbj
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