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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty ziemne1

mKopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o
głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

KNR-W 2-01 
0702-0202

1.1

6 600,000m6600

6 600,000RAZEM

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8
m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV

KNR-W 2-01 
0701-0302

1.2

250,000m250

250,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno
rowu kablowego o szer.do 0.4 m

KNR 5-10 
0301-01

1.3

6 850,000mpoz.1.1 + poz.1.2

6 850,000RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w
rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego
napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x120 mm2 TELEFONIKA

KNR-W 5-10 
0103-02

1.4

70,000m70

70,000RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w
rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego
napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x70 mm2 TELEFONIKA

KNR-W 5-10 
0103-02

1.5

100,000m100

100,000RAZEM

mMechaniczne układanie kabli jednożyłowych o masie
do 12 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych z naczepy kablowej
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego
napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2 TELEFONIKA

KNR-W 5-10 
0102-01

1.6

6 000,000m6000

6 000,000RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w
rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego
napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2 TELEFONIKA

KNR-W 5-10 
0103-02

1.7

700,000m700

700,000RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w
rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x
6 mm2, 0,6/1 kV

KNR-W 5-10 
0103-01

1.8

520,000m520

520,000RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w
rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x
4 mm2, 0,6/1 kV

KNR-W 5-10 
0103-01

1.9

4 000,000m2700 + 300 + 400 + 600

Norma Expert  Wersja: 5.7.200.14  Nr seryjny: 4369

- 4 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4 000,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno
rowu kablowego o szer.do 0.4 m

KNR 5-10 
0301-01

1.10

6 850,000mpoz.1.3

6 850,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110
mm w wykopie
Rura osłonowa karbowana, dwuwarstwowa HDPE,
ze złączką piaskoszczelną - 110/95 mm

KNR-W 5-10 
0303-02

1.11

600,000m600

600,000RAZEM

mMechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla
kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.8 m
w gruncie kat. III-IV

KNR-W 2-01 
0705-0601

1.12

6 850,000mpoz.1.3

6 850,000RAZEM

prze
w.

Sprawdzenie stanu izolacji induktoremKNR 4-03 
1201-01

1.13

120,000prze
w.

120

120,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej o ilości żył do 4KNR 4-03 
1203-01

1.14

64,000odc.64

64,000RAZEM

mMontaż uziomu powierzchniowego w wykopie o
głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV

KNR 5-08 
0611-03

1.15

7 000,000m7000

7 000,000RAZEM

szt.Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 4.5
kg na ściągach i konstrukcjach - Mocowanie w
gruncie
projektor oświetleniowy kompletny

KNR 5-10 
1007-01

1.16

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie
do 100 kg
Oprawa parkowa typ b - wg PT

KSNR 5 
1001-01

1.17

66,000szt.66

66,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie
do 100 kg - Oprawa typ Lc
Oprawa parkowa typ c - wg PT

KSNR 5 
1001-01

1.18

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie
do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)
Tablica ZK przy budynku 25 - komplet

KNR 5-08 
0402-02

1.19

1,000szt.1

1,000RAZEM

Obsługa geodezyjna1.20

1,0001

1,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Mocowanie aparatów o masie 5 kg na gotowym

podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia,
ilość otworów mocujących do 4.

KNR 5-08 
0402-04

1.21

1,000szt.1

1,000RAZEM
Roboty przygotowawcze , tablice zasilające - Oranżeria2

mWykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy
do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z
elementów betonowych na stykach.

KNR 4-03 
1001-14

2.1

150,000m150

150,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.

KNR 4-03 
1001-05

2.2

328,000m328

328,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
wykuwane ręcznie na podłożu z elementów
betonowych na stykach.

KNR 4-03 
1001-06

2.3

235,000m235

235,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.

KNR 5-08 
0301-23

2.4

304,000szt.116 + 40 + 48 + 100

304,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10
cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o
średnicy do 25 mm.

KNR 4-03 
1004-01

2.5

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1
cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do
25 mm.

KNR 4-03 
1003-06

2.6

16,000szt.16

16,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2
cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do
25 mm.

KNR 4-03 
1003-11

2.7

18,000szt.18

18,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych
bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1,
sposób mocowania gips-cement.
Puszki bakelitowe

KNR 5-08 
0302-01

2.8

304,000szt.poz.2.4

304,000RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do
36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 
0109-08

2.9

2 000,000m40 * 50

2 000,000RAZEM

mMontaż drabinki typu "d" - proste narożne,
rozgałęźne, redukcyjne szerokości 200 mm,
przykręcanie do gotowych otworów.

KNR 5-08 
0705-01

2.10

20,000m20

20,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm.KNR 4-03 

1012-03
2.11

40,000m40

40,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.  YDY 5*4mm2
Przewody kabelkowe YDYżo 5*6mm2

KNR 5-08 
0209-01

2.12

50,000m50

50,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*1.5

KNR 5-08 
0209-01

2.13

1 950,000m1950

1 950,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*2.5

KNR 5-08 
0209-01

2.14

2 850,000m2850

2 850,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do
2,5 mm2.

KNR 5-08 
0812-01

2.15

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do
6mm2.

KNR 5-08 
0812-03

2.16

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 4
mm2.

KNR 5-08 
0812-02

2.17

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość
każdy następny.

KNR 4-03 
1011-12

2.18

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej,
głębokość wnęk do 1 cegły.

KNR 4-01 
0330-03

2.19

2,200m22 * 1,1

2,200RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie
do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-2- komplet

KNR 5-08 
0402-11

2.20

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie
do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-klima

KNR 5-08 
0402-11

2.21

1,000szt.1

Norma Expert  Wersja: 5.7.200.14  Nr seryjny: 4369

- 7 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000RAZEM

szt.Mocowanie aparatów o masie 5 kg na gotowym
podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia,
ilość otworów mocujących do 4.
Szafa GPD- zgodnie z PT

KNR 5-08 
0402-04

2.22

1,000szt.1

1,000RAZEM

pom
.

Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy.KNR 4-03 
1205-05

2.23

116,000pom
.

116

116,000RAZEM

pom
.

Badanie skutecznosci zerowania - pomiar następny.KNR 4-03 
1205-06

2.24

116,000pom
.

116

116,000RAZEM
Dostawa i montaż  osprzętu i opraw - Oranżeria3

kpl.Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod
oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na
kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.

KNR 5-08 
0502-03

3.1

88,000kpl.88

88,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane
2x36w, przelotowe.
Oprawa   Oprawa OT1  Luxina - wg PT

KNR 5-08 
0511-14

3.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane
2x36w, przelotowe.
Oprawa RL1 Luxiona - wg PT

KNR 5-08 
0511-14

3.3

12,000szt.4 + 8

12,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane
2x36w, przelotowe.
Oprawa  RL2 Luxiona - wg PT

KNR 5-08 
0511-14

3.4

19,000szt.1 + 18

19,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane
2x36w, przelotowe.
Oprawa  RL3 Luxiona - wg PT

KNR 5-08 
0511-14

3.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ RL4 luxiona - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.6

30,000szt.20 + 10

30,000RAZEM
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szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych

żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ RO1 Luxiona - wg PT

KNR 5-08 
0504-01

3.7

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ XK1 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.8

8,000szt.5 + 3

8,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ NE1 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.9

9,000szt.0 + 1 + 8

9,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ NE2 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.10

7,000szt.3 + 0 + 4

7,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy naświetlacze komina  luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.11

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ AW1  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.12

11,000szt.2 + 3 + 6

11,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ AW2  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.13

8,000szt.7 + 1

8,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ EW1 LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.14

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ EW3  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.15

3,000szt.3

3,000RAZEM
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szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych

żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ EW2  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

3.16

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników
podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne POLO

KNR 5-08 
0307-03

3.17

26,000szt.16 + 6 + 4

26,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników
podtynkowych jednobiegunowych w puszce
instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne schodowe

KNR 5-08 
0307-02

3.18

21,000szt.12 + 8 + 1

21,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-
biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju
przewodu do 2,5 mm2.
Gniazda bryzgoszczelne - POLO

KNR 5-08 
0309-06

3.19

116,000szt.116

116,000RAZEM
Ruraż sieci logicznej - okabkowanie strukturalne4

szt.Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość
każdy następny.

KNR 4-03 
1011-12

4.1

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w
ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm.

KNR 4-03 
1006-08

4.2

12,000szt.12

12,000RAZEM

mWykucie bruzd dla rur : rip 36, ris 36, rl 47 o średnicy
do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.

KNR 4-03 
1001-32

4.3

800,000m800

800,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w
podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

KNR 5-08 
0107-02

4.4

500,000m500

500,000RAZEM

mRury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t.
w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 
0107-04

4.5

650,000m650

650,000RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle,
głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm.

KNR 5-08 
0802-01

4.6

25,000szt.25

25,000RAZEM

szt.Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle,
objętość do 0,25 dm3.

KNR 5-08 
0805-03

4.7

15,000szt.15

15,000RAZEM
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szt.Osadzenie w podłożu kołków rozporowych

plastikowych w gotowych ślepych otworach - miejsce
montażu ściana lub strop.

KNR 5-08 
0809-01

4.8

145,000szt.145

145,000RAZEM

mKorytka wraz z pokrywami i elementami
pomocniczymi (koryto kablowe REHAU , DLP
Legrand )

KNR 7-08 
0604-01

4.9

118,000m118

118,000RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do
19 mm układane p.t. w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 
0109-01

4.10

32,000m32

32,000RAZEM

mPrzewod kabelkowy w powłoce poliwinitowej
wciągany w kanały zamknięte-łączny przekrój żył do
6 cu, 12 al mm2.
S/FTP (SSTP) ALANTEC Multimedia - kabel kat.7A
4X2X23AWG 1.5GHz (10Gb/s) LSOH 500m 25 lat
gwarancji, cert. GHM

KNR 5-08 
0208-01

4.11

2 500,000m2500

2 500,000RAZEM

mPrzewod kabelkowy w powłoce poliwinitowej
wciągany w kanały zamknięte-łączny przekrój żył do
6 cu, 12 al mm2.
kabel XG/OM3 tłumienie 2,7/0,7 dB

KNR 5-08 
0208-01

4.12

35,000m35

35,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd  TT
Komplet podstawowy KDD500: gniazdo uniwersalne,
pierścień 2GHz, zaślepka
Płytka centralna do gniazda KDD500, dla 2xRJ45

KNR 5-08 
0309-06

4.13

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Montaż konstrukcji wsporczych osadzonych w
gotowych otworach z zabetonowaniem, konstrukcje
wsporcze do 2 kg, miejsce montażu ściana, ilość
umocowań 2.
Konstrukcje wsporcze - przełącznica PG

KNR 5-08 
0702-06

4.14

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie
do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)
Zestawienie elementów aktywnych  w szafie GPD  (
zgodnie z PT )

KNR 5-08 
0402-03

4.15

1,000szt.1

1,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.KNR 4-03 
1012-02

4.16

200,000m200

200,000RAZEM

m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej.

KNR 4-03 
1014-01

4.17

1,460m31,46

1,460RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz

przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości
żył w kablach lub przewodach do 7.

KNR 7-08 
0512-01

4.18

80,000szt.80

80,000RAZEM

prze
wód

Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce
polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski
lub śruby.

KNR 4-03 
0901-01

4.19

80,000prze
wód

80

80,000RAZEM

pom
.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1.

KNR 4-03 
1202-01

4.20

40,000pom
.

40

40,000RAZEM

pom
.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.

KNR 4-03 
1202-02

4.21

7,000pom
.

7

7,000RAZEM
  Instalacja odgromowa - Oranżeria5

szt.Montaż wsporników dla instalacji naprężanej -
wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową
naprężającą, miejsce obsadzenia wsporników na
ścianie z cegły.

KNR 5-08 
0601-01

5.1

88,000szt.11 * 8

88,000RAZEM

szt.Montaż wsporników dla instalacji naprężanej -
wsporniki przelotowe pośredniczące miejsce
obsadzenia wsporników na konstrukcji na śruby.

KNR 5-08 
0601-13

5.2

49,000szt.49

49,000RAZEM

mMontaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym na uprzednio
zainstalowanych wspornikach.

KNR 5-08 
0606-02

5.3

224,000m224

224,000RAZEM

mMontaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na ścianie na uprzednio
zainstalowanych wspornikach.

KNR 5-08 
0606-03

5.4

104,000m8 * 13

104,000RAZEM

szt.Montaż złącz naprężających w instalacji uziemiającej
lub odgromowej, miejsce montażu - ściana.

KNR 5-08 
0619-04

5.5

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej
lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik.

KNR 5-08 
0619-06

5.6

8,000szt.8

8,000RAZEM

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6
m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Kategoria
gruntu III.

KNR 2-01 
0701-02

5.7

106,000m38 * 2 + 15 * 2

106,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mMontaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4

mm.
KNR 5-18 
1602-01

5.8

106,000mpoz.5.7

106,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 0,4 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m .
Kategoria gruntu III.

KNR 2-01 
0704-02

5.9

106,000mpoz.5.7

106,000RAZEM

szt.Montaż osłon dla przewodów odprowadzających na
ścianie ceglanej.

KNR 5-18 
1602-03

5.10

8,000szt.8

8,000RAZEM

pom
.

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy.KNR 4-03 
1205-03

5.11

1,000pom
.

1

1,000RAZEM

pom
.

Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny.KNR 4-03 
1205-04

5.12

5,000pom
.

5

5,000RAZEM
Roboty przygotowawcze , tablice zasilające - Pawilon Ogrodowy6

mWykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy
do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z
elementów betonowych na stykach.

KNR 4-03 
1001-14

6.1

150,000m150

150,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.

KNR 4-03 
1001-05

6.2

126,000m126

126,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
wykuwane ręcznie na podłożu z elementów
betonowych na stykach.

KNR 4-03 
1001-06

6.3

40,000m40

40,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.

KNR 5-08 
0301-23

6.4

160,000szt.4 + 66 + 4 + 19 + 17 + 50

160,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10
cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o
średnicy do 25 mm.

KNR 4-03 
1004-01

6.5

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1
cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do
25 mm.

KNR 4-03 
1003-06

6.6

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2
cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do
25 mm.

KNR 4-03 
1003-11

6.7
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
11,000szt.11

11,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych
bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1,
sposób mocowania gips-cement.
Puszki bakelitowe

KNR 5-08 
0302-01

6.8

160,000szt.poz.6.4

160,000RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do
36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 
0109-08

6.9

200,000m200

200,000RAZEM

mMontaż drabinki typu "d" - proste narożne,
rozgałęźne, redukcyjne szerokości 200 mm,
przykręcanie do gotowych otworów.

KNR 5-08 
0705-01

6.10

30,000m30

30,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm.KNR 4-03 
1012-03

6.11

32,000m32

32,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x
6 mm2, 0,6/1 kV

KNR 5-08 
0209-01

6.12

25,000m25

25,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Kabel YKY 4*70mm

KNR 5-08 
0209-01

6.13

10,000m10

10,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*1.5

KNR 5-08 
0209-01

6.14

1 250,000m1250

1 250,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*2.5

KNR 5-08 
0209-01

6.15

1 680,000m1680

1 680,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 5*2.5

KNR 5-08 
0209-01

6.16

120,000m120

120,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do
2,5 mm2.

KNR 5-08 
0812-01

6.17

106,000szt.66 + 19 + 17 + 4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
106,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do
6mm2.

KNR 5-08 
0812-03

6.18

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50
mm2)

KNR 5-08 
0812-05

6.19

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do
120 mm2)

KNR 5-08 
0812-06

6.20

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość
każdy następny.

KNR 4-03 
1011-12

6.21

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej,
głębokość wnęk do 1 cegły.

KNR 4-01 
0330-03

6.22

2,200m22 * 1,1

2,200RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie
do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-1- komplet

KNR 5-08 
0402-11

6.23

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie
do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-ośw

KNR 5-08 
0402-11

6.24

1,000szt.1

1,000RAZEM
Dostawa i montaż  osprzętu i opraw - Pawilon ogrodowy7

kpl.Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod
oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na
kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.

KNR 5-08 
0502-03

7.1

76,000kpl.poz.7.2 + poz.7.3 + poz.7.4 + poz.7.5 + poz.7.6 +
poz.7.7 + poz.7.8 + poz.7.9 + poz.7.10 + poz.7.11 +
poz.7.12

76,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane
2x36w, przelotowe.
Oprawa   Oprawa OT1  Luxina - wg PT

KNR 5-08 
0511-14

7.2

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane
2x36w, przelotowe.
Oprawa RL1 Luxiona - wg PT

KNR 5-08 
0511-14

7.3
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ RL4 luxiona - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.4

26,000szt.26

26,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ XK1 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.5

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ NE1 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ NE2 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.7

14,000szt.2 + 12

14,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ AW1  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.8

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ AW2  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.9

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ EW1 LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.10

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ EW3  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.11

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ EW2  LED    Luxiona wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

7.12

1,000szt.1

1,000RAZEM
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szt.Montaż na gotowym podłożu łączników

podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne POLO

KNR 5-08 
0307-03

7.13

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników
podtynkowych jednobiegunowych w puszce
instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne schodowe

KNR 5-08 
0307-02

7.14

19,000szt.19

19,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-
biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju
przewodu do 2,5 mm2.
Gniazda bryzgoszczelne - POLO

KNR 5-08 
0309-06

7.15

66,000szt.66

66,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazda 16A 3f

KNR 5-08 
0309-08

7.16

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Wypusty pod zasilanie

KNR 5-08 
0309-08

7.17

4,000szt.4

4,000RAZEM
Roboty przygotowawcze , tablice zasilające - Garaż8

mWykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy
do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z
elementów betonowych na stykach.

KNR 4-03 
1001-14

8.1

30,000m30

30,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.

KNR 4-03 
1001-05

8.2

45,000m45

45,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
wykuwane ręcznie na podłożu z elementów
betonowych na stykach.

KNR 4-03 
1001-06

8.3

40,000m40

40,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.

KNR 5-08 
0301-23

8.4

19,000szt.19

19,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10
cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o
średnicy do 25 mm.

KNR 4-03 
1004-01

8.5

7,000szt.7

7,000RAZEM
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szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1

cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do
25 mm.

KNR 4-03 
1003-06

8.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2
cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do
25 mm.

KNR 4-03 
1003-11

8.7

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych
bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1,
sposób mocowania gips-cement.
Puszki bakelitowe

KNR 5-08 
0302-01

8.8

19,000szt.poz.8.4

19,000RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do
36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 
0109-08

8.9

40,000m40

40,000RAZEM

mMontaż drabinki typu "d" - proste narożne,
rozgałęźne, redukcyjne szerokości 200 mm,
przykręcanie do gotowych otworów.

KNR 5-08 
0705-01

8.10

15,000m15

15,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm.KNR 4-03 
1012-03

8.11

32,000m32

32,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*1.5

KNR 5-08 
0209-01

8.12

250,000m250

250,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*2.5

KNR 5-08 
0209-01

8.13

400,000m400

400,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do
podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm
mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 5*2.5

KNR 5-08 
0209-01

8.14

70,000m70

70,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do
2,5 mm2.

KNR 5-08 
0812-01

8.15

80,000szt.80

80,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do
6mm2.

KNR 5-08 
0812-03

8.16
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50
mm2)

KNR 5-08 
0812-05

8.17

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość
każdy następny.

KNR 4-03 
1011-12

8.18

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej,
głębokość wnęk do 1 cegły.

KNR 4-01 
0330-03

8.19

1,100m21,1

1,100RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie
do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-3- komplet

KNR 5-08 
0402-11

8.20

1,000szt.1

1,000RAZEM
Dostawa i montaż  osprzętu i opraw - Garaż9

kpl.Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod
oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na
kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.

KNR 5-08 
0502-03

9.1

39,000kpl.0 + 0 + poz.9.2 + poz.9.3 + 0 + poz.9.4 + 0 + 0 + 0 +
0 + 0

39,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ RL4 luxiona - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

9.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ XK1 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

9.3

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane,
końcowe.
Oprawy typ NE2 luxiona   - wg. PT

KNR 5-08 
0504-01

9.4

22,000szt.16 + 6

22,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników
podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne POLO

KNR 5-08 
0307-03

9.5

11,000szt.11

11,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników
podtynkowych jednobiegunowych w puszce
instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne schodowe

KNR 5-08 
0307-02

9.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-
biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju
przewodu do 2,5 mm2.
Gniazda bryzgoszczelne - POLO

KNR 5-08 
0309-06

9.7

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazda 16A 3f

KNR 5-08 
0309-08

9.8

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Wypusty pod zasilanie

KNR 5-08 
0309-08

9.9

4,000szt.4

4,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	6600
	6 600,000


	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV
	250
	250,000


	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	poz.1.1 + poz.1.2
	6 850,000

	poz.1.3
	6 850,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x120 mm2 TELEFONIKA
	70
	70,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x70 mm2 TELEFONIKA
	100
	100,000


	Pozycja: Mechaniczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 12 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych z naczepy kablowej
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2 TELEFONIKA
	6000
	6 000,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napięcia YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2 TELEFONIKA
	700
	700,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x  6 mm2, 0,6/1 kV
	520
	520,000


	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x  4 mm2, 0,6/1 kV
	2700 + 300 + 400 + 600
	4 000,000


	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
Rura osłonowa karbowana, dwuwarstwowa HDPE, ze złączką piaskoszczelną - 110/95 mm
	600
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV
	poz.1.3
	6 850,000


	Pozycja: Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
	120
	120,000


	Pozycja: Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
	64
	64,000


	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV
	7000
	7 000,000


	Pozycja: Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ściągach i konstrukcjach - Mocowanie w gruncie
projektor oświetleniowy kompletny
	9
	9,000


	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Oprawa parkowa typ b - wg PT
	66
	66,000


	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Oprawa typ Lc
Oprawa parkowa typ c - wg PT
	9
	9,000


	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
Tablica ZK przy budynku 25 - komplet
	1
	1,000


	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1
	1,000


	Pozycja: Mocowanie aparatów o masie 5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, ilość otworów mocujących do 4.
	1
	1,000



	Dział:Roboty przygotowawcze , tablice zasilające - Oranżeria 
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach.
	150
	150,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.
	328
	328,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach.
	235
	235,000


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.
	116 + 40 + 48 + 100
	304,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm.
	6
	6,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.
	16
	16,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.
	18
	18,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, sposób mocowania gips-cement.
Puszki bakelitowe
	poz.2.4
	304,000


	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
	40 * 50
	2 000,000


	Pozycja: Montaż drabinki typu "d" - proste narożne, rozgałęźne, redukcyjne szerokości 200 mm, przykręcanie do gotowych otworów.
	20
	20,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm.
	40
	40,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.  YDY 5*4mm2
Przewody kabelkowe YDYżo 5*6mm2
	50
	50,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*1.5
	1950
	1 950,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*2.5
	2850
	2 850,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2.
	40
	40,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6mm2.
	6
	6,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 4 mm2.
	10
	10,000


	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość każdy następny.
	2
	2,000


	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 cegły.
	2 * 1,1
	2,200


	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-2- komplet
	1
	1,000


	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-klima
	1
	1,000


	Pozycja: Mocowanie aparatów o masie 5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, ilość otworów mocujących do 4.
Szafa GPD- zgodnie z PT
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy.
	116
	116,000


	Pozycja: Badanie skutecznosci zerowania - pomiar następny.
	116
	116,000



	Dział:Dostawa i montaż  osprzętu i opraw - Oranżeria
	Pozycja: Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.
	88
	88,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane 2x36w, przelotowe.
Oprawa   Oprawa OT1  Luxina - wg PT
	17
	17,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane 2x36w, przelotowe.
Oprawa RL1 Luxiona - wg PT
	4 + 8
	12,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane 2x36w, przelotowe.
Oprawa  RL2 Luxiona - wg PT
	1 + 18
	19,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane 2x36w, przelotowe.
Oprawa  RL3 Luxiona - wg PT
	3
	3,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ RL4 luxiona - wg. PT
	20 + 10
	30,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ RO1 Luxiona - wg PT
	5
	5,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ XK1 luxiona   - wg. PT
	5 + 3
	8,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ NE1 luxiona   - wg. PT
	0 + 1 + 8
	9,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ NE2 luxiona   - wg. PT
	3 + 0 + 4
	7,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy naświetlacze komina  luxiona   - wg. PT
	4
	4,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ AW1  LED    Luxiona wg. PT
	2 + 3 + 6
	11,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ AW2  LED    Luxiona wg. PT
	7 + 1
	8,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ EW1 LED    Luxiona wg. PT
	1
	1,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ EW3  LED    Luxiona wg. PT
	3
	3,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ EW2  LED    Luxiona wg. PT
	2
	2,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne POLO
	16 + 6 + 4
	26,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne schodowe
	12 + 8 + 1
	21,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju przewodu do 2,5 mm2.
Gniazda bryzgoszczelne - POLO
	116
	116,000



	Dział:Ruraż sieci logicznej - okabkowanie strukturalne
	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość każdy następny.
	40
	40,000


	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 60 mm.
	12
	12,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur : rip 36, ris 36, rl 47 o średnicy do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.
	800
	800,000


	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	500
	500,000


	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
	650
	650,000


	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm.
	25
	25,000


	Pozycja: Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 0,25 dm3.
	15
	15,000


	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach - miejsce montażu ściana lub strop.
	145
	145,000


	Pozycja: Korytka wraz z pokrywami i elementami pomocniczymi (koryto kablowe REHAU , DLP Legrand )
	118
	118,000


	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
	32
	32,000


	Pozycja: Przewod kabelkowy w powłoce poliwinitowej wciągany w kanały zamknięte-łączny przekrój żył do 6 cu, 12 al mm2.
S/FTP (SSTP) ALANTEC Multimedia - kabel kat.7A 4X2X23AWG 1.5GHz (10Gb/s) LSOH 500m 25 lat gwarancji, cert. GHM
	2500
	2 500,000


	Pozycja: Przewod kabelkowy w powłoce poliwinitowej wciągany w kanały zamknięte-łączny przekrój żył do 6 cu, 12 al mm2.
kabel XG/OM3 tłumienie 2,7/0,7 dB
	35
	35,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd  TT
Komplet podstawowy KDD500: gniazdo uniwersalne, pierścień 2GHz, zaślepka
Płytka centralna do gniazda KDD500, dla 2xRJ45
	40
	40,000


	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach z zabetonowaniem, konstrukcje wsporcze do 2 kg, miejsce montażu ściana, ilość umocowań 2.
Konstrukcje wsporcze - przełącznica PG
	1
	1,000


	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
Zestawienie elementów aktywnych  w szafie GPD  ( zgodnie z PT )
	1
	1,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.
	200
	200,000


	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.
	1,46
	1,460


	Pozycja: Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył w kablach lub przewodach do 7.
	80
	80,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby.
	80
	80,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1.
	40
	40,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.
	7
	7,000



	Dział:  Instalacja odgromowa - Oranżeria
	Pozycja: Montaż wsporników dla instalacji naprężanej - wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, miejsce obsadzenia wsporników na ścianie z cegły.
	11 * 8
	88,000


	Pozycja: Montaż wsporników dla instalacji naprężanej - wsporniki przelotowe pośredniczące miejsce obsadzenia wsporników na konstrukcji na śruby.
	49
	49,000


	Pozycja: Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym na uprzednio zainstalowanych wspornikach.
	224
	224,000


	Pozycja: Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na ścianie na uprzednio zainstalowanych wspornikach.
	8 * 13
	104,000


	Pozycja: Montaż złącz naprężających w instalacji uziemiającej lub odgromowej, miejsce montażu - ściana.
	8
	8,000


	Pozycja: Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik.
	8
	8,000


	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Kategoria gruntu III.
	38 * 2 + 15 * 2
	106,000


	Pozycja: Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm.
	poz.5.7
	106,000


	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m . Kategoria gruntu III.
	poz.5.7
	106,000


	Pozycja: Montaż osłon dla przewodów odprowadzających na ścianie ceglanej.
	8
	8,000


	Pozycja: Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy.
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny.
	5
	5,000



	Dział:Roboty przygotowawcze , tablice zasilające - Pawilon Ogrodowy
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach.
	150
	150,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.
	126
	126,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach.
	40
	40,000


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.
	4 + 66 + 4 + 19 + 17 + 50
	160,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm.
	4
	4,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.
	10
	10,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.
	11
	11,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, sposób mocowania gips-cement.
Puszki bakelitowe
	poz.6.4
	160,000


	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
	200
	200,000


	Pozycja: Montaż drabinki typu "d" - proste narożne, rozgałęźne, redukcyjne szerokości 200 mm, przykręcanie do gotowych otworów.
	30
	30,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm.
	32
	32,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x  6 mm2, 0,6/1 kV
	25
	25,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Kabel YKY 4*70mm
	10
	10,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*1.5
	1250
	1 250,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*2.5
	1680
	1 680,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 5*2.5
	120
	120,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2.
	66 + 19 + 17 + 4
	106,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6mm2.
	4
	4,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
	6
	6,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2)
	8
	8,000


	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość każdy następny.
	2
	2,000


	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 cegły.
	2 * 1,1
	2,200


	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-1- komplet
	1
	1,000


	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-ośw
	1
	1,000



	Dział:Dostawa i montaż  osprzętu i opraw - Pawilon ogrodowy
	Pozycja: Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.
	poz.7.2 + poz.7.3 + poz.7.4 + poz.7.5 + poz.7.6 + poz.7.7 + poz.7.8 + poz.7.9 + poz.7.10 + poz.7.11 + poz.7.12
	76,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane 2x36w, przelotowe.
Oprawa   Oprawa OT1  Luxina - wg PT
	8
	8,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z podłączeniem, przykręcane 2x36w, przelotowe.
Oprawa RL1 Luxiona - wg PT
	4
	4,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ RL4 luxiona - wg. PT
	26
	26,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ XK1 luxiona   - wg. PT
	4
	4,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ NE1 luxiona   - wg. PT
	4
	4,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ NE2 luxiona   - wg. PT
	2 + 12
	14,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ AW1  LED    Luxiona wg. PT
	5
	5,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ AW2  LED    Luxiona wg. PT
	6
	6,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ EW1 LED    Luxiona wg. PT
	2
	2,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ EW3  LED    Luxiona wg. PT
	2
	2,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ EW2  LED    Luxiona wg. PT
	1
	1,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne POLO
	17
	17,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne schodowe
	19
	19,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju przewodu do 2,5 mm2.
Gniazda bryzgoszczelne - POLO
	66
	66,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazda 16A 3f
	4
	4,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Wypusty pod zasilanie
	4
	4,000



	Dział:Roboty przygotowawcze , tablice zasilające - Garaż
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o średnicy do 47 mm, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach.
	30
	30,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wykuwane ręcznie na podłożu z cegły.
	45
	45,000


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wykuwane ręcznie na podłożu z elementów betonowych na stykach.
	40
	40,000


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.
	19
	19,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm.
	7
	7,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.
	2
	2,000


	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.
	3
	3,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, sposób mocowania gips-cement.
Puszki bakelitowe
	poz.8.4
	19,000


	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
	40
	40,000


	Pozycja: Montaż drabinki typu "d" - proste narożne, rozgałęźne, redukcyjne szerokości 200 mm, przykręcanie do gotowych otworów.
	15
	15,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm.
	32
	32,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*1.5
	250
	250,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 3*2.5
	400
	400,000


	Pozycja: Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.
Przewody wtynkowe typ YDYp 5*2.5
	70
	70,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2.
	80
	80,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6mm2.
	4
	4,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
	1
	1,000


	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość każdy następny.
	1
	1,000


	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 cegły.
	1,1
	1,100


	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 100 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
Tablica TE-3- komplet
	1
	1,000



	Dział:Dostawa i montaż  osprzętu i opraw - Garaż
	Pozycja: Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.
	0 + 0 + poz.9.2 + poz.9.3 + 0 + poz.9.4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
	39,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ RL4 luxiona - wg. PT
	10
	10,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ XK1 luxiona   - wg. PT
	7
	7,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych z podłączeniem, zawieszane, końcowe.
Oprawy typ NE2 luxiona   - wg. PT
	16 + 6
	22,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne POLO
	11
	11,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.
Łączniki instalacyjne schodowe
	8
	8,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju przewodu do 2,5 mm2.
Gniazda bryzgoszczelne - POLO
	17
	17,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazda 16A 3f
	4
	4,000


	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Wypusty pod zasilanie
	4
	4,000
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