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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa podstrefy parkingowej przeznaczonej dla pracowników i 
pasażerów wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach 
nr 497/113 i 497/ 74 .
ETAP I.

ADRES INWESTYCJI: Ożarowice przy ul. Wolności 90, obręb Pyrzowice, gmina Ożarowice

NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ADRES INWESTORA: Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Dziedzic upr. bud. 93/94

BRANŻE: INSTALACJE ELEKTYCZNE

DATA OPRACOWANIA: 12 sierpień 2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

12 sierpień 2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 11473  Użytkownik: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.



Budowa podstrefy parkingowej przeznaczonej dla pracowników i pasażerów wraz z infrastrukturą techniczną
towarzyszącą na działkach nr 497/113 i 497/ 74 w Ożarowicach przy ul. Wolności 90, obręb Pyrzowice, gmina
Ożarowice. ETAP I.

Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR: Budowa podstrefy parkingowej przeznaczonej dla pracowników i pasażerów wraz z infrastrukturą
techniczną towarzyszącą na działkach nr 497/113 i 497/ 74 w Ożarowicach przy ul. Wolności 90, obręb Pyrzowice,
gmina Ożarowice. ETAP I.

1 ROZDZIAŁ ENERGII

1.1 Złącza kablowe.

1
d.1.1

KNNR 5
0401-04

Złącza kablowe typu ZK kpl.

ETAP I 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNNR 5
0401-04

Złącza kablowe typu ZKUPS kpl.

ETAP I 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNP 18 1349
-01.01

Pomiar złączy kablowych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

1.2 Okablowanie

4
d.1.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kat. IV

m3

ZK 200,0 * 0,4 * 0,8 m3 64,000

ZKUPS 230,0 * 0,4 * 0,8 m3 73,600

GPD 8,0 * 0,4 * 0,8 m3 2,560

RAZEM 140,160

5
d.1.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

ZK 200,0 m 200,000

ZKUPS 230,0 m 230,000

GPD 8,0 m 8,000

RAZEM 438,000

6
d.1.2

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

ETAP I 220,0 m 220,000

RAZEM 220,000

7
d.1.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

ETAP I 250,0 m 250,000

ETAP I 10 m 10,000

RAZEM 260,000

8
d.1.2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. IV

m3

ZK 200,0 * 0,4 * 0,6 m3 48,000

ZKUPS 230,0 * 0,4 * 0,6 m3 55,200

GPD 8,0 * 0,4 * 0,6 m3 1,920

RAZEM 105,120

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt kat. IV

m3

poz.4 - poz.8 m3 35,040

RAZEM 35,040

10
d.1.2

KNR 5-10
0603-08

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho
końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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Budowa podstrefy parkingowej przeznaczonej dla pracowników i pasażerów wraz z infrastrukturą techniczną
towarzyszącą na działkach nr 497/113 i 497/ 74 w Ożarowicach przy ul. Wolności 90, obręb Pyrzowice, gmina
Ożarowice. ETAP I.

Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.2

KNR 5-10
0604-06

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho
końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 * 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

12
d.1.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

3 odc. 3,000

RAZEM 3,000
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.

3 Słupy i oprawy

13
d.3

4xOprawa LED 105W, IP66) na słupach 10 m kpl

28 kpl 28,000

RAZEM 28,000

14
d.3

2xOprawa LED 105W, IP66 na słupie 10 m kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

15
d.3

KNNR 5
0511-05

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń
produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych 1x40 W

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

16
d.3

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości
6 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

17
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

30 pomi
ar

30,000

RAZEM 30,000

18
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

4 Oświetlenie zewnętrzne kable

19
d.4

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kat. IV

m3

650 * 0,4 * 0,7 m3 182,000

RAZEM 182,000

20
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

FOZ01 200,0 m 200,000

FOZ02 190,0 m 190,000

FOZ03 150,0 m 150,000

FOZ04 140,0 m 140,000

FOZ05 170,0 m 170,000

FOZ06 250,0 m 250,000

650,0 m 650,000

RAZEM 1 750,000

21
d.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

560 m 560,000

RAZEM 560,000

22
d.4

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

1400,0 - 560,0 m 840,000

RAZEM 840,000

23
d.4

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych

m

560,0 m 560,000

RAZEM 560,000
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24
d.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

260,0 m 260,000

RAZEM 260,000

25
d.4

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. IV

m3

650 * 0,4 * 0,5 m3 130,000

RAZEM 130,000

26
d.4

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt kat. IV

m3

poz.19 - poz.25 m3 52,000

RAZEM 52,000

27
d.4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

60 szt. 60,000

RAZEM 60,000

28
d.4

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

29
d.4

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

4 odc. 4,000

RAZEM 4,000

30
d.4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

30 odc. 30,000

RAZEM 30,000

5 ZASILANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.

31
d.5

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych

m

56,0 m 56,000

RAZEM 56,000

32
d.5

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych

m

3080 m 3 080,000

RAZEM 3 080,000

33
d.5

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

34
d.5

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

8 odc. 8,000

RAZEM 8,000

6 OKABLOWANIE NISKOPRĄDOWE SYSTEMU SKIDATA

35
d.6

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w
gruncie kat. III-IV

m3

FOZ01 1200,0 * 0,4 * 0,7 m3 336,000

RAZEM 336,000

36
d.6

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

FOZ01 1200,0 m 1 200,000

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 11473  Użytkownik: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.



Budowa podstrefy parkingowej przeznaczonej dla pracowników i pasażerów wraz z infrastrukturą techniczną
towarzyszącą na działkach nr 497/113 i 497/ 74 w Ożarowicach przy ul. Wolności 90, obręb Pyrzowice, gmina
Ożarowice. ETAP I.

Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1 200,000

37
d.6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

1200,0 m 1 200,000

RAZEM 1 200,000

38
d.6

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110
mm

m

110,0 m 110,000

RAZEM 110,000

39
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0501-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji
wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką
mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach
o długości 2 km

km

3,970 km 3,970

RAZEM 3,970

40
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0501-01

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji
wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką
mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach
o długości 2 km

km

0,127 km 0,127

RAZEM 0,127

41
d.6

KNR AT-36
0118-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie
dystrybucyjnej

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

42
d.6 kalk. własna

Montaż pętli indukcyjnych SKIDATA kpl

8 kpl 8,000

RAZEM 8,000

43
d.6

KNKRB 5
0615-06

Przykrycie kabla taśma foliowa m

3200,0 m 3 200,000

RAZEM 3 200,000

44
d.6

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
mechanicznie w gruncie kat. III-IV

m3

1200,0 * 0,4 * 0,5 m3 240,000

RAZEM 240,000

45
d.6

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt kat. IV

m3

poz.35 - poz.44 m3 96,000

RAZEM 96,000

46
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-01

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na
bębnach z kabla (1 zmierzony światłowód)

odc.

1 odc. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na
bębnach z kabla (każdy następny zmierzony
światłowód)

odc.

11 odc. 11,000

RAZEM 11,000

48
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-01

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii
światłowodowych metodą transmisyjną (1 zmierzony
światłowód)

odc.

1 odc. 1,000

RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa
Nr
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-02

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii
światłowodowych metodą transmisyjną (każdy
następny zmierzony światłowód)

odc.

11 odc. 11,000

RAZEM 11,000

7 KANALIZACJA KABLOWA NISKOPRĄDOWA

50
d.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

51
d.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

52
d.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1

m

34 m 34,000

RAZEM 34,000

53
d.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworów 1

m

520,0 m 520,000

RAZEM 520,000

54
d.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otworów 2

m

265,0 m 265,000

RAZEM 265,000

55
d.7

KNKRB 5
0615-06

Przykrycie kabla taśma foliowa m

poz.53 + poz.52 m 554,000

RAZEM 554,000

8 KANALIZACJA KABLOWA ELEKTRYCZNA

56
d.8

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

57
d.8

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otworów 2

m

245,0 m 245,000

RAZEM 245,000

58
d.8

KNKRB 5
0615-06

Przykrycie kabla taśma foliowa m

245 m 245,000

RAZEM 245,000
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Lp. Podstawa
Nr
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

9 MONITORING CCTV

59
d.9

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna

szt.

ETAP I 17 szt. 17,000

RAZEM 17,000

60
d.9

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna obrotowa

szt.

ETAP I 3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

61
d.9

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.3
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż
uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

ETAP I 20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

62
d.9

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

63
d.9

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" GPD kompletnych kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

64
d.9

KNR AL-01
0502-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
Konwerter PoE

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

65
d.9

KNR AL-01
0502-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
Switch PoE

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

66
d.9

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

67
d.9

Konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

10 Pomiary, geodezja

68
d.10

Inwentaryzacja geodezyjna kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>200,0</edit>
	Obmiar: <edit>230,0</edit>
	Obmiar: <edit>8,0</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>220,0</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>250,0</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>200,0 * 0,4 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>230,0 * 0,4 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>8,0 * 0,4 * 0,6</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.4 - poz.8</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.
	Dział:Słupy i oprawy
	Pozycja: 4xOprawa LED 105W, IP66) na słupach 10 m
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: 2xOprawa LED 105W, IP66 na słupie 10 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 6 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Oświetlenie zewnętrzne kable
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>650 * 0,4 * 0,7</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>200,0</edit>
	Obmiar: <edit>190,0</edit>
	Obmiar: <edit>150,0</edit>
	Obmiar: <edit>140,0</edit>
	Obmiar: <edit>170,0</edit>
	Obmiar: <edit>250,0</edit>
	Obmiar: <edit>650,0</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>1400,0 - 560,0</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>560,0</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>260,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>650 * 0,4 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.19 - poz.25</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:ZASILANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>56,0</edit>
	Obmiar: <edit>3080</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:OKABLOWANIE NISKOPRĄDOWE SYSTEMU SKIDATA
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>1200,0 * 0,4 * 0,7</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1200,0</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	Obmiar: <edit>1200,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>110,0</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km
	Obmiar: <edit>3,970</edit>
	Obmiar: <edit>0,127</edit>

	Pozycja: Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż pętli indukcyjnych SKIDATA
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przykrycie kabla taśma foliowa
	Obmiar: <edit>3200,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>1200,0 * 0,4 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.35 - poz.44</edit>

	Pozycja: Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierzony światłowód)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (każdy następny zmierzony światłowód)
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną (1 zmierzony światłowód)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną (każdy następny zmierzony światłowód)
	Obmiar: <edit>11</edit>


	Dział:KANALIZACJA KABLOWA NISKOPRĄDOWA
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1
	Obmiar: <edit>34</edit>
	Obmiar: <edit>520,0</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2
	Obmiar: <edit>265,0</edit>

	Pozycja: Przykrycie kabla taśma foliowa
	Obmiar: <edit>poz.53 + poz.52</edit>


	Dział:KANALIZACJA KABLOWA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2
	Obmiar: <edit>245,0</edit>

	Pozycja: Przykrycie kabla taśma foliowa
	Obmiar: <edit>245</edit>


	Dział:MONITORING CCTV
	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna obrotowa
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" GPD kompletnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Konwerter PoE
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch PoE
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż zasilacza
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pomiary, geodezja
	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>





