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[opisBudowa parkingu na działce PTOLP przó ul. kowej w ce na wdzieszowicach óżowania z ul. tolności (droga łasności 
ojewódzka nr 4OP) do skrzóżowania z ul. ieśną Budowa parkingu na działce PTOLP przó ul. kowej w ce na 
wdzieszowicach óżowania z ul. tolności (droga łasności ojewódzka nr 4OP) do skrzóżowania z ul. ieśną z

t kosztorósie uwzględniono tólko materiałó podstawowe do budowó. jateriałó dodatkowe
tókonawca jest zobowiązanó ująć w cenie materiałów podstawowóch.
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ojewódzka nr 4OP) do skrzóżowania z ul. ieśną Budowa parkingu na działce PTOLP przó ul. kowej w ce na 
wdzieszowicach óżowania z ul. tolności (droga łasności ojewódzka nr 4OP) do skrzóżowania z ul. ieśną z
lbmiar

oazemmoszcz.j.m.lpis i tóliczeniamodstawaspec. techip.

rsunięcie kolizjiN
sztBudowa=gardeł=dodatkowóch=prefabrókowanóch=dla=

studni=kablowóch=magistralnóch=phjI=tóp=phjJPI=grunt=
kategorii=fff

TmpA=4M=MPNV
JMO

a-0N.0P.04N
dKN

NsztN
NoAwbj

sztBudowa=studni=kablowóch=prefabrókowanóch=
rozdzielczóch=phoI=tóp=phoJNI=grunt=kategorii=fff

TmpA=4M=MPMN
JMO

a-0N.0P.04O
dKN

NsztN
NoAwbj

sztBudowa=studni=kablowóch=prefabrókowanóch=
rozdzielczóch=phoI=tóp=phoJNI=grunt=kategorii=fff=J=
analogia=dla=studni=phJN

TmpA=4M=MPMN
JMO

a-0N.0P.04P
dKN

NsztN
NoAwbj

mtókonanie=przepustów=pod=drogami=i=toramiI=
prostoliniowoI=przebiciem=przó=pomocó=młota=
pneumatócznego=poziomegoI=z=wciąganiem=rur=
przepustowóch=Ekategoria=gruntu=fffJfsFI=długość=do=NM=
mI=rura=eamb=NNM=mmI=nakładó=na=N=m

TmpA=PV=MNMP
JMN

a-0N.0P.044
dKN

TmT
ToAwbj

mBudowa=kanalizacji=kablowej=pierwotnej=z=rur=z=tworzów=
sztucznóch=w=wókopie=wókonanóm=machanicznie=w=
gruncie=kategorii=fffI=N=warstwa=i=N=otwór=w=ciągu=
kanalizacjiI=N=rura=w=warstwie

TmpA=4M=MNMO
JMN

a-0N.0P.04R
dKN

OVmOV
OVoAwbj

mRęczne=kopanie=rowów=dla=kabliI=szerokość=dna=do=MKS=
mI=kategoria=gruntu=fsI=głębokość=rowu=do=NKM=m

hko=OJMN=
MTMNJMS

a-0N.0P.04S
dKN

NmN
NoAwbj

mwabezpieczenie=istniejącóch=kabli=energetócznóchI=ruró=
ochronne=dwudzielne=msCI=do=ci=NNM=mm

hkkot=V=
MUN4JMN

a-0N.0P.04T
dKN

NmN
NoAwbj

mRęczne=zasópówanie=rowów=do=kabliI=szerokość=dna=
wókopu=do=NKM=mI=kategoria=gruntu=fsI=głębokość=rowu=
do=MKS=m

hko=OJMN=
MTM4JNO

a-0N.0P.04U
dKN

NmN
NoAwbj

sztjontaż=słupka=rozdzielczego=zakopówanegoTmpA=4M=MSMS
JMR

a-0N.0P.04V
dKN

NsztN
NoAwbj

sztjontaż=uziomów=szpilkowóch=miedziowanóchI=metoda=
udarowaI=grunt=kategorii=fffI=głębokość=P=m

TmpA=4M=MSMU
JMP

a-0N.0P.04NM
dKN

NsztN
NoAwbj

sztjontaż=uziomów=szpilkowóch=miedziowanóchI=metoda=
udarowaI=grunt=kategorii=fffI=każde=następne=NIR=m=
głębokości

TmpA=4M=MSMU
JM4

a-0N.0P.04NN
dKN

OsztO
OoAwbj

mtciąganie=kabla=wópełnionego=w=powłoce=
termoplastócznej=do=kanalizacji=kablowejI=mechaniczneI=
średnica=kabla=do=PM=mmI=otwór=kanalizacji=wolnó

TmpA=4M=MRMP
JMN

a-0N.0P.04NO
dKN

O4mO4uzThjupw=
Rx4xMIR
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RNmP=G=NTuzThjupw=

OxOxMIR
TRoAwbj

sztjontaż=zespołów=łączówek=szczelinowóch=NJstronnóchI=
zabezpieczonóchI=łączówki=w=zespole=o=NM=parach=
zacisków

TmpA=4M=MSMO
JMN

a-0N.0P.04NP
dKN

NsztN
NoAwbj

sztjontaż=zespołów=łączówek=szczelinowóch=NJstronnóchI=
zabezpieczonóchI=łączówki=w=zespole=o=NM=parach=
zacisków=J=analogia=rozszócie=kabli=abonenckich=w=
słupku
hrotność=Z=MI4

TmpA=4M=MSMO
JMN

a-0N.0P.04N4
dKN

NsztN
NoAwbj

złącz
e

jontaż=złączó=przelotowóch=kabli=wópełnionóch=
ułożonóch=w=kanalizacji=kablowej=z=zastosowaniem=
pojedónczóch=łączników=żył=i=termokurczliwóch=osłon=
wzmocnionóchI=kabel=o=NM=parach=J=analogia=złącze=
dbipkAm

TmpA=4M=MTMN
JMN

a-0N.0P.04NR
dKN

Nzłącz
e

N

NoAwbj
złącz

e
ltwarcie=i=zamknięcie=złączó=odgałęźnóch=lub=
równoległóch=kabli=wópełnionóch=ułożonóch=w=
kanalizacji=kablowej=z=zastosowaniem=termokurczliwóch=
osłon=wzmocnionóchI=złącze=z=jednóm=kablem=
odgałęźnóm=na=kablu=o=RM=parach

TmpA=4M=MTN4
JM4

a-0N.0P.04NS
dKN

Nzłącz
e

N

NoAwbj
złącz

e
ltwarcie=i=zamknięcie=złączó=odgałęźnóch=lub=
równoległóch=kabli=wópełnionóch=ułożonóch=w=
kanalizacji=kablowej=z=zastosowaniem=termokurczliwóch=
osłon=wzmocnionóchI=dodatek=za=każdó=następnó=kabel=
odgałęźnó=w=złączu=na=kablu=o=RM=parach

TmpA=4M=MTN4
JNS

a-0N.0P.04NT
dKN

Nzłącz
e

N

NoAwbj
szttprowadzenie=do=złącza=dodatkowego=kabla=o=średnicó=

do=PM=mm
TmpA=4M=MTPN

JMR
a-0N.0P.04NU

dKN
NsztN

NoAwbj
szttókonanie=przełączeń=w=otwartóm=złączu=kablowómI=

przełączenie=żył łącznikiem=pojedónczóm
TmpA=4M=MTPN

JMP
a-0N.0P.04NV

dKN
OMsztOM

OMoAwbj
złącz

e
tółączenie=kabla=równoległego=ze=złącza=kabla=
wópełnionego=ułożonego=w=ziemi=z=zastosowaniem=
termokurczliwóch=osłon=wzmocnionóchI=kabel=o=NM=
parach

TmpA=4M=MTO4
JMN

a-0N.0P.04OM
dKN

Nzłącz
e

N

NoAwbj
sztjechaniczna=rozbiórka=studni=kablowóchI=phJOhko=RJMN=

MRMPJMO
a-0N.0P.04ON

dKN
NsztN

NoAwbj
mhable=wielożyłowe=układane=w=ziemiI=do=PIM=kgLmI=

demontaż=w=gruncie=kategorii=fffJfs=J=analogia=
demontaż=istniejącej=kanalizacji=i=linii=ziemnóch

hkkot=V=
MUMNJNU

a-0N.0P.04OO
dKN

OPmOP
OPoAwbj
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ooboty nawierzchniowe przy studni nr a7/22
mOoozebranie=nawierzchni=z=kostki=kamiennej=i=klinkieru=

drogowegoI=kostka=regularna=na=podsópce=piaskowejI=
ręcznie

hkko=S=MUMPJ
MR

a-0N.0P.04O4
dKO

NIRmONIR
NIRoAwbj

mlbrzeża=trawnikowe=SxOM=cm=na=podsópce=piaskowej=J=
rozebranie

hkko=S=MUMSJ
MT

a-0N.0P.04OR
dKO

OmO
OoAwbj

mOChodniki=z=kostki=brukowej=betonowejI=grubość=S=cmI=
podsópka=piaskowa=z=wópełnieniem=spoin=piaskiemI=
kostka=szara

hkko=S=MRMOJ
MN

a-0N.0P.04OS
dKO

NIRmONIR
NIRoAwbj

mOmlantowanie=powierzchni=gruntu=rodzimegoI=ręczneI=
kategoria=gruntu=fs

hko=OJMN=
MRMRJMO

a-0N.0P.04OT
dKO

OmOO
OoAwbj

mOtókonanie=trawników=dówanowóch=siewemI=bez=
nawożeniaI=kategoria=gruntu=fff

hko=OJON=
M4MNJMO

a-0N.0P.04OU
dKO

OmOO
OoAwbj
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odci
nek

momiaró=końcowe=prądem=stałómI=kabel=o=liczbie=par=NMhko=RJMN=
NPNMJMN

a-0N.0P.04OP
dKN

Oodci
nek

O

OoAwbj


