
Głubczycka oświetlenie

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1

d.1
SST-01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

0.70*0.50*270.00 m3 94.500
RAZEM 94.500

2
d.1

SST-01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

0.70*0.50*20.00 m3 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

SST-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jez-
dni (26-130 poj/h)- rury DVK 50

m

310.00 m 310.000
RAZEM 310.000

4
d.1

SST-01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/
h)

m3

16.00 m3 16.000
RAZEM 16.000

5
d.1

SST-01 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

19.00 m 19.000
RAZEM 19.000

6
d.1

SST-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jez-
dni (26-130 poj/h)- rury SRS-G110

m

19.00 m 19.000
RAZEM 19.000

7
d.1

SST-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

291.00 m 291.000
RAZEM 291.000

8
d.1

SST-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKXS 4x16
mm2

m

348.00 m 348.000
RAZEM 348.000

9
d.1

SST-01 Układanie uziomów w rowach kablowych m

348.00 m 348.000
RAZEM 348.000

10
d.1

SST-01 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1

SST-01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

20.00 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

12
d.1

SST-01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- typu SAL 6W 0,5 szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

SST-01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prze
w.

4.00 kpl.prze
w.

4.000

RAZEM 4.000
14

d.1
SST-01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typu  LED 55W szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

SST-01 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do
0.25 m3 pod słupy

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

SST-01 Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg- szafka rozdzielczo-sterująca
PO-1

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
17

d.2
SST-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3.00 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

18
d.2

SST-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4.00 odc. 4.000
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RAZEM 4.000
19

d.2
SST-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-

szy)
pomiar

1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

SST-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

3.00 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

SST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

SST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.2

SST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

SST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
25

d.3
SST-01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - ro-

boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
m3

94.50 m3 94.500
RAZEM 94.500

26
d.3

SST-01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000
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