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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1Ustawienie  słupa.

1.001KNNR 5/1007/2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem 

prefabrykowanym - S 30/A 1 kpl

2Montaż  linii  kablowej.

2.001KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka 

nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie 7 m2

2.002KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV 5,66 m3

2.003KNNR 5/707/1 (1)Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie 

folią 10 m

2.004KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 10 2,00m

2.005KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV 3,82 m3

2.006KNNR 6/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 

nieregularna, wysokość 10·cm 7 m2

2.007KNNR 5/717/1 (1)Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m,

w uchwytach 7 m

2.008KNNR 5/717/5 (1)Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, 

masa do 0,5·kg/m, w uchwytach 3 m

2.009KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć 2 szt

2.010KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych 25 m

2.011KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 

kabel n.n., 3-żyłowy 1 odcinek

3Montaż  opraw.

3.001KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 

do 15·kg - 3 ramienny 1 szt

3.002KNNR 5/1003/2 

(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki, wysokość latarń do 7·m, przewody kabelkowe 3 kpl

3.003KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku 3 szt

3.004KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 3 pomiar

Zestawienie materiałów

Kod ETO Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1120005Bednarka ocynkowana St0S 25x4·mm m 26

1700310Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,2324

1560414Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 4,2

8149999Fundament prefabrykowany pod latarnię szt 1

7930499Kabel YAKY 0,6/1kV 4x10·mm2 RE m 20,8

8110192Latarnia parkowa kpl 1

7130399Ogranicznik przepięć GX szt 2

7640100Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3

7301631Oprawa do lamp sodowych parkowa OZPS-70 z kloszem z metapleksu szt 3

1601808Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,8302

11303Piasek naturalny do zapraw o uziarnieniu do 1.0·mm (do gładzi) m3 1,12

7918105Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x70·mm2 m 0,3

7950802Przewód YDY 450/750V 2x2,5·mm2 m 21

5040999Rury stalowe m 3,12

6600699Uchwyty odstępowe szt 10

7341501Wysięgnik rurowy do mocowania lamp 3-ramienny 0,9 m, do słupów S-60,80,95 szt 0,5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):


