
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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mrzedmiar

oazemmoszcz.j.m.lpis i tyliczeniamodstawaspec. techip.

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

słupie
hkko=R=NMMOJ

MO
a-01.0P.01N

dKN
SIMMMsztKS

SIMMMoAwbj
sztKjontaż=opraw=oświetlenia=zewnętrznego=na=wósięgnikuhkko=R=NMM4J

MO
a-01.0P.01O

dKN
SIMMMsztKS

SIMMMoAwbj
kplKp
rzew

K

jontaż=przewodów=do=opraw=oświetleniowóch=J=
wciąganie=w=słupóI=ruró=osłoJ=nowe=i=wósięgniki=przó=
wósokości=latarń=do=NM=m

hkko=R=NMMPJ
MP

a-01.0P.01P
dKN

SIMMMkplKp
rzew

K

S

SIMMMoAwbj
sztKjontaż=konstrukcji=stalowóch=i=osprzętu=linii=

napowietrznej=nn=J=bezpiecznik
hkko=R=MVMOJ

MS
a-01.0P.014

dKN
SIMMMsztKS

SIMMMoAwbj
mjontaż=rur=osłonowóch=na=słupiehkko=R=NMMRJ

MN
a-01.0P.01R

dKN
PIMMMmP

PIMMMoAwbj
sztKjontaż=skrzónek=rozdzielczóch=o=masie=do=PM=kgLphoa=

4MML4MMLN=z=wóposaJ=żeniemLK
hkko=R=NMMRJ

MP
a-01.0P.01S

dKN
NIMMMsztKN

NIMMMoAwbj
kplaokumentacja=powókonawczaI=pomiaróI=obsługa=

geodezójnaKwócena=
indówidualna

a-01.0P.01T
dKN

NIMMMkplN
NIMMMoAwbj

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

hkko=R=MTMNJ
MO

a-01.0P.01U
dKN

NNMIMUMmPP44=G=MIU=G=MI4
NNMIMUMoAwbj

mPwasópówanie=rowów=dla=kabli=wókonanóch=ręcznie=w=
gruncie=katK=fff

hkko=R=MTMOJ
MO

a-01.0P.01V
dKN

NNMIMUMmPP44=G=MIU=G=MI4
NNMIMUMoAwbj

mUłożenie=rur=osłonowóch=z=mCt=o=śrKdo=N4M=mmhkko=R=MTMRJ
MN

a-01.0P.01NM
dKN

POIMMMmPO
POIMMMoAwbj

mmrzewiertó=mechaniczne=dla=ruró=o=śrKdo=NOR=mm=pod=
obiektami

hkko=R=MTOPJ
MO

a-01.0P.01NN
dKN

POIMMMmPO
POIMMMoAwbj

mPtókopó=pionowe=ręczne=dla=urządzenia=przeciskowego=
wraz=z=jego=zasópaJ=niem=w=gruncie=nienawodnionóm=
katKfffJfs

hkko=R=MTO4J
MO

a-01.0P.01NO
dKN

UIMMMmPU
UIMMMoAwbj

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

hkko=R=MTMSJ
MN

a-01.0P.01NP
dKN

P44IMMMmP44
P44IMMMoAwbj

mrkładanie=kabli=o=masie=do=NKM=kgLm=w=rowach=
kablowóch=ręcznie

hkko=R=MTMTJ
MO

a-01.0P.01N4
dKN

P44IMMMmP44
P44IMMMoAwbj
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mrzedmiar

oazemmoszcz.j.m.lpis i tyliczeniamodstawaspec. techip.
mrkładanie=bednarki=w=rowach=kablowóch=J=bednarka=do=

NOM=mmO
hko=RJMU=
MSMUJMT

a-01.0P.01NR
dKN

P44IMMMmP44
P44IMMMoAwbj

sztKwarobienie=na=sucho=końca=kabla=RJżyłowego=o=
przekroju=żył=do=RM=mmO=na=napięcie=do=N=ks=o=izolacji=i=
powłoce=z=tworzów=sztucznóch

hkko=R=MTOSJ
NM

a-01.0P.01NS
dKN

PMIMMMsztKPM
PMIMMMoAwbj

sztKjontaż=i=stawianie=słupów=oświetleniowóch=o=masie=do=
PMM=kg

hkko=R=NMMNJ
MO=pAiJV

a-01.0P.01NT
dKN

NNIMMMsztKNN
NNIMMMoAwbj

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

hkko=R=NMMOJ
MO

a-01.0P.01NU
dKN

NNIMMMsztKNN
NNIMMMoAwbj

kplKp
rzew

K

jontaż=przewodów=do=opraw=oświetleniowóch=J=
wciąganie=w=słupóI=ruró=osłoJ=nowe=i=wósięgniki=przó=
wósokości=latarń=do=NM=m

hkko=R=NMMPJ
MP

a-01.0P.01NV
dKN

NNIMMMkplKp
rzew

K

NN

NNIMMMoAwbj
sztKjontaż=opraw=oświetlenia=zewnętrznego=na=wósięgnikuhkko=R=NMM4J

MO
a-01.0P.01OM

dKN
NNIMMMsztKNN

NNIMMMoAwbj
mjontaż=rur=osłonowóch=na=słupiehkko=R=NMMRJ

MN
a-01.0P.01ON

dKN
SIMMMmS

SIMMMoAwbj
sztKjontaż=skrzónek=rozdzielczóch=oplrJN=LN=z=

wóposażeniemLK
hkko=R=NMMRJ

MP
a-01.0P.01OO

dKN
NIMMMsztKN

NIMMMoAwbj
sztKjontaż=i=stawianie=słupów=oświetleniowóch=o=masie=do=

PMM=kg
hkko=R=NMMNJ

MO=pmSJt
a-01.0P.01OP

dKN
4IMMMsztK4

4IMMMoAwbj
kplKp
rzew

K

jontaż=przewodów=do=opraw=oświetleniowóch=J=
wciąganie=w=słupóI=ruró=osłoJ=nowe=i=wósięgniki=przó=
wósokości=latarń=do=T=m

hkko=R=NMMPJ
MO

a-01.0P.01O4
dKN

4IMMMkplKp
rzew

K

4

4IMMMoAwbj
sztKjontaż=opraw=oświetlenia=zewnętrznego=na=wósięgnikuhkko=R=NMM4J

MO=iba
a-01.0P.01OR

dKN
4IMMMsztK4

4IMMMoAwbj
kplaokumentacja=powókonawczaI=pomiaróI=obsługa=

geodezójnaKwócena=
indówidualna

a-01.0P.01OS
dKN

NIMMMkplN
NIMMMoAwbj
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