
Oswiet1enie u1iczne 

Data: 2012-06-15 
Budowa: Nawojowa, dz. nr 266 
Obiekt: Oswiet1enie p1acu i boiska sportowego 

Zamawiaj&cy: Gmina Nawojowa 
33-335 Nawojowa 313 

Sprawdzaj&cy: ............................................................................................. . 


Wykonawca:Zamawiaj&cy: 



2 

Nawojowa - oswietlenie boiska Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 
14116) 

strona nr: 

Przedmiar rob6t 

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t 110se Krot. Jedn. 
1 Element 
1 	KNR 201/701/2 (2) 
R~czne kopanie row6w dla kabli, szerokose dna do 0.4 ·m, kategoria gruntu III, 
gl~bokose rowu do 0.8·m m 

2 KNNR 5/705/1 
Ulozenie rur oSlonow:[ch PVC do Fi·140·nun - DVK75 

108 

7,5 m 
3 KNNR 5/706/1 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kab1owe go, szerokosc do 0,4 ·m 108 2 m 
4 	KNNR 5/707/2 (1 ) 

Ukladanie kabli w rowach kablowych - r~cznie, kabel do 1,0· kg/m, przykrycie folii'l 
YAKXS 4x35mm2 101 m 

5 	KNNR 5/707/2 ( 1 ) 
Ukladanie kabli w rowach kablowych - r~cznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folia. 
YKY 4x10mm2 m 

6 	KNNR 5/71312 
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamkni~tych, kabel do 1,0 ·kg/m 
YAKXS 4x35nun2 

5 

m 
7 KNR 508/608/7 

Ukladanie bednarki, w rowach kablow~ch, erzekr6j bednarki do 120·mm2 - FeZn 25x4mm2 

23 

116 m 
8 	KNR 201/704/2 (2) 
R~czne zasypywanie row6w do kabli, szerokose dna wykopu do 0.4 ·m, kategoria gruntu 
III, glo;!bokosc rowu do 0.6·m m 

9 KNR 201/708/3 ( 1) 
Wykopy mechaniczne dla slup6w elektroenergetycznych, kategoria gruntu III-IV, 

_Slo;!bokosc w:[koeu do 2.0·m, wraz z ro;!czn:[m zas:[Eaniem, koparka 

108 

m3 
10 	KNNR 5/1001/2 (2) 

Montaz i stawianie slup6w oswietleniowych, slup do 300·kg, zelbetowy , analogia 
montaz fundamentu F-100 

2 

szt 
11 	KNNR 5/1001/2 (1) 

Montaz i stawianie slup6w oswiet1eniowych, slup do 300·kg, stalowy - slup 5T4 Art 
Metal lub r6wnowazy 

4 

4 s zt 
12 	KNNR 5/1002/3 

Montaz wysi~gnik6w rurowych i przewieszek z lin stalowych, na slupie, wysi~gnik do 
50·kS - w:[sio;!s nik R04 Art Metal lub r6wnowaz l' 4 s zt 

13 	KNNR 5/1003/2 (2 ) 
Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych, wcia.ganych w slupy, rury oslonowe i 
wysio;!gniki, wysokosc latarn do 7·m, przewody kabelkowe kpl 

14 	KNNR 5/1004/1 
Montaz opraw oswietlenia zewno;!trznego, na slupie - oprawa Luna - 100W At Metal lub 
r6wnowazna 

4 

szt 
15 KNNR 5/1302/3 

Badanie linii kablowej sredniego napio;!cia, niskiego napi~cia i sterowniczej , kabel 

8 

odcinek 
16 	KNNR 5/1304/1 

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej , piorunochronnej i skutecznosci zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar eierwsz:i 

5n.n. , 4-zylowy 

1 s zt 
17 	KNNR 5/1304/2 

Badania i pomiary instalacji uziemiaj'lcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nasto;!pny szt 

18 Kalkulacja indywidualna 
Obsluga geodezyjna 

3 

1 kpl 

Oswietlenie uliczne 




