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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. ELEMENTY WEWNĘTRZNYCH INSTAL i URZ.. 
ELEKTRYCZNYCH.
[CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych]

Dział nr 1.1. Elementy zasilania i rozdziału.

1 
m3

       0,1800Powiększenie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice 
elektryczne. Rodzaj prac: Wymurowanie wnęki, betoniarka 
elektr.

1 KNNR 9W  
1102-0401

1 
szt

       1,0000Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa 
blaszana o powierzchni do 0,5m2
- zestaw  R1.1 wg projektu

2 KNNR 5  
0404-0700

1 
szt

       1,0000Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa 
blaszana o powierzchni do 0,5m2
- zestaw  R2.1 wg projektu

3 KNNR 5  
0404-0700

1 
szt

       1,0000Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna 
tablica rozdzielcza o masiedo 50kg
- R3.1 wg projektu

4 KNNR 5  
0404-0400

1 
szt

       1,0000Aparaty elektryczne. Aparat o masie do 2,5 kg
- kaseta ster. "W.POŻ"

5 KNNR 5  
0406-0100

100 
m

       0,4800Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur RS47

6 KNNR 5  
1207-1500

100 
m

       0,4800Rury winidurowe o średnicy do 47mm, układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innymniż betonowe
- RS47

7 KNNR 5  
0101-0800

100 
m

       2,8500Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój 
przewodu 16mm2
- LgY16mm2

8 KNNR 5  
0201-0500

100 
m

       0,2000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów 
wtynkowych

9 KNNR 5  
1207-0100

100 
m

       0,2000Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. 
Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe
- HDGs 3x1,5 odporny na ogień wg IEC 3h,750 st.C

10 KNNR 5  
0205-0100

100 
m

       0,0200Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. 
Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2
- HDGs 3x1,5 odporny na ogień wg IEC 3h,750 st.C

11 KNNR 5  
0203-0100

100 
m

       0,3600Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj 
podłoża - inny
- YDYp3x1,5

12 KNNR 5  
0204-0200

100 
m

       0,0800Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. 
Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył 
do 7,5 mm2
- YDYp3x1,5

13 KNNR 5  
0203-0100
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Elementy zasilania i rozdziału.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

100 
szt

       0,0200Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie 
osprzętu przez przykręceniekonsolek osadzonych w podłożu, 
wykonanie ślepych otworów w podłożu - cegła

14 KNNR 5  
0301-0800

100 
szt

       0,0200Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 3 - 
wylotowe

15 KNNR 5  
0302-0500

100 
szt

       0,3000Montaż końcówek kablowych. Montaż końcówek przez 
zaciskanie na żyłach o przekroju 16mm2

16 KNNR 5  
1204-0200

Dział nr 1.2. Instalacje odbiorcze - PRZEWODY wt.

100 
m

       2,9000Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj 
podłoża - inny
- YDYp2x1,5

17 KNNR 5  
0204-0200

100 
m

      12,6800Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj 
podłoża - inny
- YDYp3x1,5

18 KNNR 5  
0204-0200

100 
m

       9,8000Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. 
Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7,5 mm2, rodzaj 
podłoża - inny
- YDYp3x2,5

19 KNNR 5  
0204-0200

Dział nr 1.3. Instalacje odbiorcze - PRZEWODY w rurach i 
kanałach zamkniętych

100 
m

       0,0800Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. 
Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył 
do 7,5 mm2
- YDYp2x1,5

20 KNNR 5  
0203-0100

100 
m

       0,4800Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. 
Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył 
do 7,5 mm2
- YDYp3x1,5

21 KNNR 5  
0203-0100

100 
m

       0,5800Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. 
Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył 
do 7,5 mm2
- YDYp3x2,5

22 KNNR 5  
0203-0100

Dział nr 1.4. Instalacje odbiorcze - OSPRZĘT.

100 
szt

       3,9700Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie 
osprzętu przez przykręceniekonsolek osadzonych w podłożu, 
wykonanie ślepych otworów w podłożu - cegła

23 KNNR 5  
0301-0800

100 
szt

       1,6700Puszki instalacyjne podtynkowe. Puszki izolacyjne o średnicy 
do 60 mm - pojedyńcze

24 KNNR 5  
0302-0100

100 
szt

       1,3800Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 3 - 
wylotowe

25 KNNR 5  
0302-0500

100 
szt

       0,9200Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 4 - 
wylotowe z zaciskami

26 KNNR 5  
0302-0601

100 
szt

       0,0200Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce 
instalacyjnej jednobiegunowy
- 1-bieg. p/t

27 KNNR 5  
0306-0200

100 
szt

       0,1700Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce 
instalacyjnej "przycisk światło"

28 KNNR 5  
0306-0300

100 
szt

       0,0800Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce 
instalacyjnej świecznikowy

29 KNNR 5  
0306-0300
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Instalacje odbiorcze - OSPRZĘT.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

100 
szt

       0,2200Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce 
instalacyjnej jednobiegunowy
- 1-bieg. p/t IP44

30 KNNR 5  
0306-0200

100 
szt

       0,0200Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce 
instalacyjnej świecznikowy
- świecznikowy IP44 p.t.

31 KNNR 5  
0306-0300

100 
szt

       0,8000Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-bieg. obciążalność w 
amp./przekr. przewodu do 10/2,5 mm2 - końcowe

32 KNNR 5  
0308-0100

100 
szt

       0,3200Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-bieg. obciążalność w 
amp./przekr. przewodu do 10/2,5 mm2
- końcowe IP44

33 KNNR 5  
0308-0100

1 
szt

       3,0000Aparaty elektryczne o masie do 10kg
- medyczny zestaw nadłużkowy (oświetlenie miejscowe + 
gniazda wtykowe + zacisk ekwipotencjalizacji)

34 KNNR 5  
0406-0300

1 
szt

       5,0000Wentylatory sufitowe i ścienne. Wentylator ścienny
- wentylator łazienkowy I KL. ochr. zlampką kontrolną, 
opóźnieniem czasowym regulowanym i klapą zwrotną

35 KNNR 5  
0410-0200

Dział nr 1.5. Instalacje odbiorcze - OPRAWY.

1 
kpl

      10,0000Oprawy oświetleniowe  żarowe bryzgoodporne, strugoodporne 
i pyłoodporne.
- oprawa A/2x36 wg legendy (standard oprawa 
wandaloodporna AVD550.236E 2x36W TC-L2G11, IP 44 
ENSTO)

36 KNNR 5  
0504-0400

1 
kpl

       1,0000Oprawy oświetleniowe  żarowe bryzgoodporne, strugoodporne 
i pyłoodporne.
- oprawa B/2x18 wg legendy (standard oprawa AVR320.218E 
2x18W TC-DE/G24q-2, IP44)

37 KNNR 5  
0504-0400

1 
kpl

      26,0000Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa 
świetlówka o żródle światła do 2x40W
- oprawa G3/1x36 wg legendy (standard FORTAN 1x36 MAT, 
stat. EVG, IP44, MN LENA)

38 KNNR 5  
0502-0300

1 
kpl

      45,0000Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa 
świetlówka o żródle światła do 2x40W
- oprawa G5/2x36 wg legendy (standard FORTAN 2x36 MAT, 
stat. EVG, IP4, MN LENA)

39 KNNR 5  
0502-0300

1 
kpl

       9,0000Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa 
świetlówka o żródle światła do 2x40W
- oprawa G6/2x58 wg legendy (standard FORTAN 2x58 MAT, 
stat. EVG, IP44, MN LENA)

40 KNNR 5  
0502-0300

1 
kpl

      27,0000Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa 
- klosze
_oprawa ośw. ewakuacyjnego Paw/1W LED wg legendy 
(standard PRIMOS LED ROAD 1W + piktogram wg sytuacji na 
rzucie)

41 KNNR 5  
0502-0101

1 
kpl

      20,0000Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa 
- klosze
- oprawa ośw. ewakuacyjnego Qaw/2W LED wg legendy 
(standard ORBIT LED ROAD 2W)

42 KNNR 5  
0502-0101

1 
kpl

      18,0000Belki montażowe oświetleniowe. Belka montażowa końcowa o 
źródle światła do 1x20W
- Y2/18 wg legendy (wg proj. wystroju wnętrz do wyceny 
przyjęto standard AVR 66.018E ENSTO)

43 KNNR 5  
0510-0100
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Instalacje odbiorcze - OPRAWY.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
kpl

       1,0000Oprawy oświetleniowe  żarowe bryzgoodporne, strugoodporne 
i pyłoodporne.
- oprawa Z1/30W LED wg legendy (standard naświetlacz 
MILAGRO, oprawa zewnętrzna  z uchwytem na ścianę, IP65, 
źródło LED ~30W, czujnik PIR)

44 KNNR 5  
0504-0400

Dział nr 1.6. Elementy Instalacji poł. wyrównawczych, 
odgromowych i uziemień.

100 
m

       0,6000Układanie bednarki w kanałach odkrytych oraz w rowach 
kablowych. Montaż w rowach kablowych. przekrój bednarki do 
120 mm2
- bednaraka 30x4 w wykopie fundamentowym

45 KNR 5-08W  
0608-0700

100 
m

       0,1500Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m 
w gruncie kat.III

46 KNNR 5  
0605-0500

100 
m

       0,0500Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód 
mocowany na wspornikach ściennych, podłoże pozostałe

47 KNNR 5  
0602-0200

100 
m

       0,2600Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. 
Przewód o łącznym przekroju żyłdo 30mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe
- LgYżo16mm2

48 KNNR 5  
0205-0300

100 
m

       0,4800Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. 
Przewód o łącznym przekroju żyłdo 12,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe

49 KNNR 5  
0205-0200

1 
szt

       3,0000Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach. Połączenie - uchwyt 
uziemiający, łączony przez skręcanie, średn.rury do 30 mm
- połączenia wyrówn. główne (GSW)

50 KNNR 5  
0613-0100

100 
m

       0,0500Ręczne malowanie szyn łączeniowych, rur stalowych i 
bednarki uziemiającej. Bednarki uziemiającej o szerokości do 
40 mm

51 KNR 13-26  
0406-0600

100 
m

       0,0600Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m 
w gruncie kat.III
- drut Fe-Zn fi8

52 KNNR 5  
0605-0500

100 
m

       0,3200Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprężane 
pionowe, mocowane na wspornikach obsadzanych pręty 
stalowe ocynkowane
-DFe-Zn fi8 na uchwytach do rury spustowej K-313

53 KNNR 5  
0601-0301

100 
m

       0,8000Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprężane 
poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych pręty 
stalowe ocynkowane
-DFe-Zn fi8 na uchwytach pod dachówkę kątowy K-148a

54 KNNR 5  
0601-0101

100 
m

       0,7000Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprężane 
poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych pręty 
stalowe ocynkowane
-DFe-Zn fi8 na uchwytach pod dachówkę skręcony K-148b

55 KNNR 5  
0601-0101

100 
m

       1,1000Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprężane 
poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych pręty 
stalowe ocynkowane
-DFe-Zn fi8 na uchwytach gąsiorowych K-148c

56 KNNR 5  
0601-0101

100 
m

       0,2400Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód 
ułożony luzem
- DFe-Zn fi8

57 KNNR 5  
0602-0400

100 
m

       0,1600Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaż 
przewodów naprężanych pionowych

58 KNNR 9  
0601-0800
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6. Elementy Instalacji poł. wyrównawczych, odgromowych i uziemień.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

100 
m

       0,2600Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Wymiana 
przewodów naprężanych pionowych

59 KNNR 9  
0601-0400

100 
m

       1,3500Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Wymiana 
przewodów nienaprężanych poziomych; pręty stalowe 
ocynkowane

60 KNNR 9  
0601-0101

100 
szt

       0,0700Zwody pionowe inst.odgromowej na dachach oraz iglice z 
ostrzem odgromowym na słupachz rur stalowych. Zwód 
montowany na dachu lub dymniku stromym
- zwód pionowy kominowy ZPk/1,0 wg projektu

61 KNNR 5  
0609-0400

100 
szt

       0,1200Złącza rynnowe naprężające i kontrolne w instal.odgomowej 
lub przewodach wyrównawczych.
- złącze do metalowych elementów konstrukcji (K-314)

62 KNNR 5  
0612-0100

100 
szt

       0,4600Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji 
odgomowej lub przewodach wyrównawczych. 
- złacze krzyżowe K-411

63 KNNR 5  
0612-0500

1 
szt

       0,0400Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją
-obudowa złącza kontrolnego doziemna

64 KNNR 5  
0405-0100

100 
szt

       0,0400Osłony przewodów uziemiających długości do 2m na podłożu 
ceglanym

65 KNNR 5  
0614-0200

100 
szt

       0,0800Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji 
odgomowej lub przewodach wyrównawczych.  Złącze 
kontrolne; połączenie pręt - płaskownik

66 KNNR 5  
0612-0600

Dział nr 1.7. Elementy instalacji 
bramofonowych/domofonowych i okablowania napędu 
bramy.

kpl        1,0000Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej instalacji 
przyzywowej (domofonu)
- panel wywołania (bramofon) + elektrozaczep - istn. z 
demontażu,
oraz napędu bramy wjazdowej

67 KALULACJA 
WŁASNA

1 
m3

      12,4000Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny, 
grunt kat. III

68 KNNR 5  
0701-0200

1 
m3

      12,4000Zasypanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - 
ręczny, grunt kat. III

69 KNNR 5  
0702-0200

100 
m

       0,6200Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. 
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m

70 KNNR 5  
0706-0100

100 
m

       0,3700Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych
- DVR 50

71 KNNR 5  
0705-0100

1 
szt

       1,0000Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach 
energetycznych wielożyłowych oizolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, w rowach kablowych. Mufa na kablu o przekroju 
żył do 35mm2
- zestaw dla YKY 3x2,5mm2

72 KNNR 9  
0806-0100

100 
m

       0,0300Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie 
do 0,5kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW
- YK(S)Y 3x2,5mm2

73 KNNR 5  
0707-0100

100 
m

       0,1050Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych. Kabel o masie do 0,5kg/m
- YK(S)Y 3x2,5mm2

74 KNNR 5  
0713-0100

1 
szt

       1,0000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
wielożyłowych. Kabel do 4 żył

75 KNNR 5  
0727-0200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.7. Elementy instalacji bramofonowych/domofonowych i okablowania napędu bramy.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

100 
m

       0,0800Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm, 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe
- peschel fi20

76 KNNR 5  
0102-0600

1 
złąc
ze

       1,0000Montaż złączy przelot.kabli wypełn.typu kanał.ułoż.w ziemi z 
zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon w. Złącze na kablu o 
liczbie par 10
- mufa kabla XzTKMXpw  4x 2 x 0,6

77 TP S.A. 040  
0705-0100

100 
m

       0,2000Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej. Wciąganie ręczne, otwór kanalizacji 
kablowej wolny. średnica wciąganego kabla - do 30 mm
- XzTKMXpw  4x 2 x 0,6

78 TP S.A. 040  
0503-0700

100 
m

       0,2800Wciąganie kabla do pionów rurowych,szybów i kanałów w 
budynku. Wciąganie kabla o średnicy 15 mm do pionów 
rurowych
- przewód do urz. domofonowych 8x0,5

79 KNR 5-01  
0604-0100

1 
szt

       1,0000Montaż przełącznic z wykuciem wnęki. Przełącznica typu 
PTŁGw -  20
- skrzynka rozdzielcza LSA Base Link BL-LSAS1WM 10 par 
p.t.

80 KNR 5-01  
0815-0100

1 
szt

       2,0000Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 
(domofonu).
- panel wywołania (bramofon) + elektrozaczep - istn. z 
demontażu

81 KNNR 5  
0409-0100

1 
koni
ec

       3,0000Rozszycie kabli zakończen.na ochronnik.krosow.,łączówkach i 
gniezdnik.. Kabel  10-parowy

82 KNR 5-01  
0818-0100

1 
koni
ec

       4,0000Rozszycie kabli zakończen.na ochronnik.krosow.,łączówkach i 
gniezdnik.. Kabel  30-parowy

83 KNR 5-01  
0818-0300

Dział nr 1.8. Instalacje oddymiania projektowanej klatki 
schodowej.
[CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne]

100 
m

       1,5100Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów 
wtynkowych

84 KNNR 5  
1207-0100

100 
m

       1,5100Zaprawianie bruzd szerokości do 50mm85 KNNR 5  
1208-0200

100 
m

       0,3000Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. 
Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe
- YnTKSYekw 1x2x0,8

86 KNNR 5  
0205-0100

100 
m

       0,3500Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. 
Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe
- HTKSHekw PH90 3x2x0,8

87 KNNR 5  
0205-0100

100 
m

       0,8600Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. 
Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe
- HDGs 3x1,5; odporny na ogień wg IEC: 3h,750 st.C

88 KNNR 5  
0205-0100

1 
szt

       2,0000Montaż gniazd pożarowych. Gniazda pożarowe 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu 
adresowym

89 KNR AL-01  
0403-0200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.8. Instalacje oddymiania projektowanej klatki schodowej.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
szt

       2,0000Montaż czujek pożarowych. Rodzaj czujki izotopowa lub 
optyczna dymu

90 KNR AL-01  
0401-0100

1 
szt

       2,0000Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru. Ręczny ostrzgacz 
pożaru - przycisk typu adresowego

91 KNR AL-01  
0402-0200

1 
szt

       4,0000Zainstalowanie dodatk.urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem. Manipulator zewnętrzny
- mechanizmy napędów okien lub drzwi

92 KNR 5-06  
1602-0200

1 
szt

       1,0000Montaż kompaktowej centrali alarmowej. Kompaktowa 
centrala alarmowa o liczbie linii dozorowych do 4

93 KNR AL-01  
0101-0100

kpl        1,0000Dostawa kompletnego automatyki systemu oddymiania
- RZN 4408-MS

94 Kalkulacja 
własna

1 
szt

       1,0000Praca próbna i testowanie systemu alarmowego. System 
alarmowy o liczbie elementów liniowych do 24
- uruchomienie systemu oddymiania.

95 KNR AL-01  
0604-0100

Dział nr 1.9. Próby końcowe.

1 
szt

       1,0000Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

96 KNNR 5  
1304-0100

1 
pom
iar

      63,0000Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia. Obwód o ilości faz - 1

97 KNNR 5  
1301-0100

1 
pom
iar

       4,0000Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia. Obwód o ilości faz - 3

98 KNNR 5  
1301-0200

1 
szt

      39,0000Badania i pomiary instal.uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

99 KNNR 5  
1304-0500

1 
szt

      75,0000Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność 
zerowania; za każdy następny pomiar

100 KNNR 5  
1304-0600

1 
prób

a

      16,0000Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza

101 KNNR 5  
1305-0100

1 
prób

a

      75,0000Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego - następna

102 KNNR 5  
1305-0200

Dział nr 1.10. Roboty instalacyjne. uzupełniające i techniki 
instalacyjne.

100 
m

       0,4000Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60mm, 
mocowane do podłoża innego niż betonowe
- KI 6040.1

103 KNNR 5  
0111-0200

100 
m

       0,1200Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur: RKLG18, 
RS22

104 KNNR 5  
1207-0500

100 
m

       0,1200Rury winidurowe o średnicy do 28mm, układane n.t. na 
podłożu innym niż betonowe
- RS 22

105 KNNR 5  
0103-0600

100 
m

       0,0800Rury winidurowe o średnicy do 47mm, układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innymniż betonowe
- RS47

106 KNNR 5  
0101-0800
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.10. Roboty instalacyjne. uzupełniające i techniki instalacyjne.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

100 
szt

       0,0800Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 100mm i długości do 40cm przebijane w podłożu 
betonowym

107 KNNR 5  
1209-1204

100 
szt

       0,0600Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 60mm i długości do 30cm przebijane w podłożu 
betonowym

108 KNNR 5  
1209-1102

100 
szt

       0,2000Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 40mm i długości do 30cm przebijane w podłożu 
betonowym

109 KNNR 5  
1209-1101

100 
szt

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 100mm i długości do 21/2 cegły przebijane w podłożu 
ceglanym

110 KNNR 5  
1209-0804

100 
szt

       0,0800Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 100mm i długości do 2cegieł przebijane w podłożu 
ceglanym

111 KNNR 5  
1209-0704

100 
szt

       0,1200Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 100mm i długości do 1cegły przebijane w podłożu 
ceglanym

112 KNNR 5  
1209-0504

100 
szt

       0,2800Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 60mm i długości do 1 cegły przebijane w podłożu 
ceglanym

113 KNNR 5  
1209-0502

100 
szt

       0,1400Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o 
średnicy 40mm i długości do 1 cegły przebijane w podłożu 
ceglanym

114 KNNR 5  
1209-0501

100 
m

       4,2400Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów 
wtynkowych

115 KNNR 5  
1207-0100

100 
m

       0,0600Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur: RKLG28, 
RS37

116 KNNR 5  
1207-1200

100 
m

       0,0800Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur RS47

117 KNNR 5  
1207-1500

100 
m

       2,2000Zaprawianie bruzd szerokości do 50mm118 KNNR 5  
1208-0200
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