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1. WST P
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót modernizacji o wietlenia drogowego.  
Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich 
i gminnych. 
Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z budow  i remontem o wietlenia na drogach publicznych istniej cych, 
Kody CPV 
W robotach modernizacji o wietlenia ulicznego obj tych opracowaniem wyst puj
kody CPV: 
- s ownictwo g ówne CPV 45.31.61.10-9 
Okre lenia podstawowe 
S up o wietleniowy 
- konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie, s u ca do zamocowania 
oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  14 m. 
Wysi gnik
- element rurowy zabudowywany do s upa o wietleniowego, b d cy bezpo rednim elementem 
no nym oprawy o wietleniowej. 
Oprawa o wietleniowa 
- urz dzenie s u ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania strumienia wietlnego 
wysy anego przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do przymocowania 
i po czenia z instalacj  elektryczn ,
Szafa o wietleniowa 
- urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce instalacje o wietleniowe. 
Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa 
- ochrona cz ci przewodz cych dost pnych w wypadku pojawienia si  na nich napi cia
w warunkach zak óceniowych. 



Dokumentacja projektowa 
- dokumentacja projektowa posiadana przez Zamawiaj cego zawieraj ca dokumenty, które 
wskazuj  lokalizacj , charakterystyk  i obmiary obiektu b d cego przedmiotem zamówienia. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiaj cego. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy 
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  zestawienia prac obj tych przedmiotem 
zamówienia ze szczegó ow  lokalizacj ,
Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiaj cego Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru 
Zamawiaj cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b d  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b d  w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie 
materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy, 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiaj cego do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e
jest w czony w cen  umown .
Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego, 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej. 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów 
i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie 
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, 
a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego 
sposobu dzia ania. 



Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych 
w a cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania 
budowy. 
Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, 
socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
Stosowanie si do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane 
z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny 
za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych 
urz dze  lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru Zamawiaj cego o 
swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
2, MATERIA Y
Kable 
Kable u ywane do instalacji o wietlenia dróg powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401 
[17], Zaleca si  stosowanie kabli o napi ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub 
piecio y owych o y ach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój 
y  powinien by  dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony 
przeciwpora eniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
Nie zaleca si  stosowania kabli o przekroju wi kszym ni  50 mm2. 
B bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem promieni 
s onecznych. 

ród a wiat a i oprawy 
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y dla o wietlenia 
drogowego stosowa ród a wiat a i oprawy spe niaj ce wymagania PN-83/E-06305 [15]. 
Ze wzgl du na wysok  skuteczno wietln , trwa o  i sta o  strumienia wietlnego 
w czasie, wymaga si  stosowanie wysokopr nych lamp sodowych o podwy szonej skuteczno ci
wietlnej. 

Oprawy powinny charakteryzowa  si  ograniczonym rozsy em wiat a. 
Nale y stosowa  oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji. 



Oprawy powinny by  przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni szej 
ni  -5°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79IOO [19]. 
Wysi gniki 
Wysi gniki i poprzeczniki pod projektory powinny by  wykonane zgodnie 
2 dokumentacj  projektow  lub SST Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, 
to nale y wysi gniki wykonywa  z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i rednicy 
zewn trznej 60 mm. Grubo cianki rury nie powinna przekracza  S mm. Wymiary 
wysi gników zgodnie z dokumentacj  projektow .
Wysi gniki nowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 
ogniowe po wykonaniu gi  i spawów w przypadku d u szych wysi gników, w których trzeba 
wykonywa  redukcj  rur. 
Istniej ce wysi gniki na s upach, na których wymieniana b dzie oprawa i nie jest 
przewidziana w projekcie wymiana istniej cego wysi gnika nale y oczy ci  z rdzy do stanu 
St-2 i pokry  pow okami malarskimi z zewn trz rur, stosuj c farby antykorozyjne 
wielosk adnikowe do jednokrotnego malowania. 
Sk adowanie wysi gników na placu budowy powinno by  w miejscu suchym 
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczk  bezpiecznikowo-zaciskow  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj
projektow  lub SST. 
Tabliczka powinna posiada  odpowiedni  ilo  podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery 
lub pi  zacisków przystosowanych do pod czenia dwóch y  kabla o przekroju do 50 mm . 
pod jeden zacisk w przypadku s upów, w których wyst puje rozga zienie instalacji oraz 
po jednej yle o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk w s upach przelotowych lub 
kra cowych (listwa zaciskowa musi posiada  dwa zaciski na jedn  faz  i musi by
przystosowana do monta u w trudnych warunkach atmosferycznych. W liniach 
napowietrznych nale y stosowa  do zabezpieczenia opraw: w liniach go ych i liniach 
izolowanych bezpieczniki topikowe, skrzynki bezpiecznikowe np. SV 19.25 
Szafa o wietleniowa 
Szafa o wietleniowa powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i odpowiada
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostoj ca z tworzywa 
termoutwardzalnego na fundamencie z tworzywa wzmocnionym betonem o stopniu ochrony 
tP 54, Szafa powinna by  przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak 
i odbioru i wykonana na napi cie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. 
Szafa o wietleniowa powinna sk ada  si  z cz onów: 
- zasilaj cego dostosowanego do pod czenia kabla o przekroju y  do 120 mm2, 
sk adaj cego si  z roz cznika bezpiecznikowego l wy cznika taryfowego o nastawialnym 
pr dzie, licznika pomiarowego, s u cego do pomiaru energii elektrycznej, 
- odbiorczego sk adaj cego si  z min. 6 pól odp ywowych, wyposa onego w roz czniki 
bezpiecznikowe wielko ci 00 i styczniki 40 A, które bezpo rednio w czaj  i wy czaj
o wietlenie. Do pod czenia kabli odbiorczych, cz on powinien posiada  uniwersalne 
zaciski rubowe umo liwiaj ce przykr cenie y  o przekroju do 70 mm2 bez u ywania 
ko cówek kablowych. 
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 



spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót 
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia drogowego winien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych w a ciw  jako
robót: 
urawia samochodowego, 

samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem, 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych 
materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umow .
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Transport materia ów i elementów o wietleniowych 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia winien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu: 
samochodu dostawczych 
samochodów skrzyniowych 
samochodu specjalnego z platform  i balkonem, 
Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by  zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórc  dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow  wymaganiami SST. 
Decyzje Inspektora Nadzory dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót 
b d  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych, 
Prace na liniach napowietrznych Zak adu Energetycznego nale y prowadzi
w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych za óg posiadaj cych odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie prace prowadzone b d  na polecenie pisemne, wydane przez Zak ad 



Energetyczny lub/i MZDMiZ, po dopuszczeniu przez Zak ad Energetyczny oraz 
konserwatora o wietlenia ulicznego. 
Koszty dopuszcze  do pracy nale y uwzgl dni  w ofercie. 
Je eli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie si  element, który nie nosi 
znamion zu ycia wymagaj cego remontu lub wymiany a zosta  do takich prac 
zakwalifikowany w projekcie, nale y ka dorazowo uzgodni  z Inspektorem Nadzoru, jakie 
zabiegi nale y wykona  na danym elemencie instalacji. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
Demonta i monta wysi gników 
Wysi gniki nale y demontowa  i montowa  na s upach stoj cych przy pomocy 
d wigu i samochodu z balkonem. Montowane wysi gniki powinny by  ustawione pod k tem 
90 stopni z dok adno ci  ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy 
jezdnia jest w uku. 
Nale y d y , aby cz ci uko ne wysi gników znajdowa y si  w jednej p aszczy nie
równoleg ej do powierzchni o wietlanej jezdni. Monta  wysi gnika na s upie betonowym 
Cz  pionow  wysi gnika nale y wsun  do oporu w rur  znajduj c  si  w górnej 
cz ci s upa o wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nale y unieruchomi  go rubami, 
znajduj cymi si  w nagwintowanych otworach. 
Zaleca si  ustawianie pionu wysi gnika przy obci eniu go opraw  lub ci arem 
równym ci arowi oprawy. 
Po czenia wysi gnika ze s upem nale y chroni  kapturkiem os onowym. Szczeliny 
pomi dzy kapturkiem os onowym, wysi gnikiem i rur  wierzcho kow  s upa, nale y
wype ni  kitem miniowym. 
Monta wysi gnika na s upie linii napowietrznej 
Cz  pionow  wysi gnika nale y przymocowa  do powierzchni bocznej s upa za 
pomoc  uchwytów Ul. Wymiary wysi gników podano w zestawieniach monta owych. Cz
pionowa s upa na d ugo ci ok. 0,5 - 0,6 m przewidziana jest do mocowania do bocznej 
powierzchni s upa za pomoc  uchwytów hakowych. Wysoko  wynikowa monta u oprawy 
winna by  zgodna z podanymi w tabelach – zestawieniach monta owych i projektem 
o wietleniowym. 
Demonta i monta opraw 
Demonta u istniej cych opraw i monta u nowych opraw na wysi gnikach nale y
wykonywa  przy pomocy samochodu z balkonem. 
Ka d  opraw  przed zamontowaniem nale y pod czy  do sieci i sprawdzi  jej 
dzia anie (sprawdzenie za wiecenia si  lampy). 
Oprawy nale y montowa  po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do 
s upów i wysi gników. 
Nale y stosowa  przewody dwu y owe o izolacji podwójnej polwinitowej z y ami 
miedzianymi o przekroju y y 2,5 mm2. Przewody wysi gnikowe i s upowe musz  by
dodatkowo umieszczone w os onie z rury karbowanej 22/18 mm. Koniec rurki powinien 
wystawa  za doln  kraw d  wysi gnika na d ugo ci 10 cm.  Ilo  przewodów zale na jest od 
ilo ci opraw. 
Oprawy i projektory nale y mocowa  na wysi gnikach i poprzecznikach w sposób 
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilaj cych 



i ustawieniu ich w po o enie pracy. Elementy nastawne opraw powinny by     doprowadzone do 
zgodno ci z zapisami dokumentacji projektowej. 
Oprawy powinny by  mocowane w sposób trwa y, aby nie zmienia y swego 
po o enia pod wp ywem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i ITT strefy 
wiatrowej, 
Monta szafy o wietleniowej 
Monta  szafy o wietleniowej nale y wykona  wed ug instrukcji monta u dostarczonej 
przez producenta szafy i fundamentu. 
Instrukcja powinna zawiera  wskazówki dotycz ce monta u i kolejno ci 
wykonywanych robót, a mianowicie: 
wykopów pod fundament, 
monta  fundamentu, 
ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
wykonanie instalacji ochrony przeciwpora eniowej, 
pod czenie do szafy kabli o wietleniowych i sterowniczych, 
zasypanie wykopu i roboty wyko czeniowe. 
Czyszczenie i malowanie wysi gników 
Wysi gniki, na których wymieniane b d  oprawy a projekt modernizacji nie 
przewiduje wymiany wysi gnika nale y istniej cy wysi gnik oczy ci  z rdzy do stopnia St 2 
wg normy PN-ISO-8501-I[32], a nast pnie pomalowa  farb  antykorozyjn
wielosk adnikow  przystosowan  do jednokrotnego malowania w kolorze szarym. 
Szczegó y w zakresie zastosowanych materia ów, ich parametrów, miejsca i sposobu ich 
instalacji zawarte s  w projekcie o wietleniowym stanowi cym zeszyt nr 2 dokumentacji 
posiadanej przez Zamawiaj cego. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  za o on  jako  robót. Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y,
które posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych. 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez S ST, ka da
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d
odrzucone. 
Szafa o wietleniowa 
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy szafa o wietleniowa lub jej cz ci 
odpowiadaj  tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spe nienie mo e by
stwierdzone bez u ycia narz dzi i bez demonta u podzespo ów.
Sprawdzeniem nale y obj  jako  wykonania i wyko czenia, a zw aszcza: 
stan pokry  antykorozyjnych, 
ci g o  przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich metalowych elementów' 
mog cych znale  si  pod napi ciem, jako  wykonania po cze  w obwodach g ównych i 
pomocniczych, 
- jako  konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nale y sprawdzi :
- jako  po cze rubowych pomi dzy fundamentem a konstrukcj  szafy, 



stan pow ok antykorozyjnych, 
- jako  po cze  kabli zasilaj cych odp ywowych i sterowniczych, 
zgodno  schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by  zamieszczony 
na widocznym miejscu wewn trz szafy. 
Pomiar luminancji, nat enia o wietlenia. 
Pomiary nale y wykonywa  po up ywie co najmniej 0,5 godz. od w czenia lamp. 
Lampy przed pomiarem powinny by  wy wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary 
nale y wykonywa  przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych 
i jakichkolwiek obiektów obcych, mog cych zniekszta ci  przebieg pomiaru. Pomiarów nie 
nale y przeprowadza  podczas nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach atmosferycznych 
(mg a, nie yca, unosz cy si  kurz zaleganie niegu itp.). Do pomiarów nale y u ywa
przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy ka dym pomiarze odchylenia nie 
mniejsze od 30% ca ej skali na danym zakresie. 
Pomiary luminancji jezdni nale y wykonywa  za pomoc , specjalistycznych urz dze .
Pomiary nale y przeprowadza  dla punktów jezdni, zgodnie z PN [10], 
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich punktach 
SST zostan  przez Inspektora Nadzoru Zamawiaj cego odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  SST zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacj  projektow  i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b d  wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarowa dla latarni i szaf o wietleniowych jest sztuka a dla linii jest 
metr. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Gotowo  do odbioru robót zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezw ocznie, 
nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST 
i wymaganiami, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykopy pod fundamenty 
wykonanie fundamentów 



wykonanie uziomów ta mowych 
- wykonania czyszczenia wysi gników 
- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wysi gników przez malowanie 
Dokumenty do odbioru ko cowego robót 
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  protokó y
odbiorów robót zanikaj cych, dokumentacj  powykonawcz  oraz protoko y z dokonanych 
pomiarów skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej oraz pomiary oporno ci 
wykonywanych uziomów. 



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW DLA MODERNIZACJI O WIETLENIA DROGOWEGO 
NA TERENIE GMINY POPÓW.
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szt. szt. szt. mb. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
1 Annolesie 15 75 1 30 15 15 15
2 Brzózki 1 15 75 1 30 15 15 15
3 Brzózki 2 14 70 1 28 14 14 14
4 D browa k/Wi cek 19 95 1 38 19 7 12 19
5 D bie 22 110 1 44 22 22 22
6 Florianów 9 45 1 18 9 9 9
7 Kamie szczyzna 1 15 75 1 30 15 15 15
8 Kamie szczyzna 3 Tartak 7 35 1 14 7 7 7
9 Kamie szczyzna Masarnia 6 30 1 12 6 6 6

10 Kule 1 16 80 1 32 16 16 16
11 Lelity 7 35 1 14 7 7 7
12 Mied no Las-PKP 13 65 1 26 13 13 13
13 Nowa Wie  1 18 90 1 36 18 18 18
14 Nowa Wie  2 9 45 1 18 9 9 9
15 P aczki Antonie 9 45 1 18 9 9 9
16 Popów D brówka 16 80 1 32 16 16 16
17 Popów Osiedle 20 100 1 40 20 8 12 20
18 Popów Parcele 13 65 1 26 13 9 4 13
19 Popów Tartak 9 45 1 18 9 9 9
20 Popów Wie 10 50 1 20 10 10 10
21 R bielice Królewskie 1 23 115 1 46 23 23 23
22 R bielice Królewskie 2 30 150 1 60 30 4 26 30
23 R bielice Królewskie 3 21 105 1 42 21 21 21
24 R bielice Królewskie 5 24 120 1 48 24 24 24
25 R bielice Królewskie 6 15 75 1 30 15 15 15
26 R bielice Królewskie 7 5 25 1 10 5 5 5
27 W sosz Dolny 1 9 45 1 18 9 9 9
28 W sosz Dolny 2 16 80 1 32 16 16 16
29 W sosz Górny 1 12 60 1 24 12 12 12
30 W sosz Górny 2 18 90 1 36 18 18 18
31 W sosz Górny 3 9 45 1 18 9 9 9
32 W sosz Marianów 21 105 1 42 21 21 21
33 W sosz Parcele 6 30 1 12 6 6 6
34 Wi cki 1 Szko a 12 60 1 24 12 12 12
35 Wi cki 2 ki 7 35 1 14 7 7 7
36 Wi cki 3 Wiadukt 9 45 1 18 9 9 9
37 Wi cki 4 D browa 10 50 1 20 10 10 10
38 Wrzosy k/Wi cek 7 35 1 14 7 1 1 5 7
39 Zawady 1 4 22 19 225 1 90 45 19 4 22 45
40 Zawady 2 17 85 1 34 17 1 16 17
41 Zawady 3 13 65 1 26 13 13 13
42 Zawady 4 19 95 1 38 19 8 9 2 19
43 Zawady 5 Piwna 10 50 1 20 10 10 10
44 Zawady O rodki Wczsowe 7 35 1 14 7 7 7
45 Zbory 1 Wie 20 100 1 40 20 20 20
46 Zbory 2 15 75 1 30 15 15 15

RAZEM 60 62 540 3310 46 1324 662 174 421 34 33 662
662



Popów ofertowy KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-03

1133-04
Demonta  opraw szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 4-03
0615-01

Wymiana jednoramiennych wysi gników o wietlenia zewn trznego o masie do
15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowa-
nych na s upie - wysiegnik 1,5m/1m

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

3 KNR 4-03
0615-01

Wymiana jednoramiennych wysi gników o wietlenia zewn trznego o masie do
15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowa-
nych na s upie - wysiegnik 1,5m/1,5m

szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

4 KNR 4-03
0615-01

Wymiana jednoramiennych wysi gników o wietlenia zewn trznego o masie do
15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowa-
nych na s upie - wysiegnik 1,5m/2m

szt.

532 szt. 532.000
RAZEM 532.000

5 KNR 5-10
1004-02

Wci ganie przewodów (YDY 2x2,5) z udzia em podno nika samochodowego w
wysi gnik na s upie - przewód w dodatkowej izolacji z rury izolacyjnej karbowa-
nej

m

3270 m 3270.000
RAZEM 3270.000

6 KNR 4-03
0808-02

Wymiana gniazda bezpiecznika typ SV19-25 na s upach przy u yciu podno ni-
ka

szt.

654 szt. 654.000
RAZEM 654.000

7 KNR 4-03
0808-02

Wymiana zacisków Al/Cu 25/4mm2 na s upach przy u yciu podno nika szt.

1308 szt. 1308.000
RAZEM 1308.000

8 KNR 4-03
0610-01

Wymiana opraw o wietlenia zewn trznego - 1 lampa w oprawie -  oprawa o
mocy 70W

kpl.opr
aw

413 kpl.opr
aw

413.000

RAZEM 413.000
9 KNR 4-03

0610-01
Wymiana opraw o wietlenia zewn trznego - 1 lampa w oprawie -  oprawa o
mocy  100W

kpl.opr
aw

34 kpl.opr
aw

34.000

RAZEM 34.000
10 KNR 4-03

0610-01
Wymiana opraw o wietlenia zewn trznego - 1 lampa w oprawie -  oprawa o
mocy  150W

kpl.opr
aw

33 kpl.opr
aw

33.000

RAZEM 33.000
11 KNR 5-10

1002-01
Monta  wysi gników rurowych ocynk. z rury fi 60 o wym. zgodnych z dokumen-
tacj  projektow  o ci arze do 15 kg na s upie

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12 KNR 5-10
1004-02

Wci ganie przewodów (YDY 2x2,5) z udzia em podno nika samochodowego w
wysi gnik na s upie - przewód w dodatkowej izolacji z rury izolacyjnej karbowa-
nej

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

13 KNR 5-10
0803-01

Monta  gniazda bezpiecznika typ SV19-25 na s upach przy u yciu podno nika kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

14 KNR 5-10
0803-01

Monta  z kosza podno nika samochodowego zacisków Al/Cu 25/4mm2 kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

15 KNR 4-03
0610-01

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego - 1 lampa w oprawie -  oprawa o mocy
70W

kpl.opr
aw

8 kpl.opr
aw

8.000

RAZEM 8.000
16 KNR 5-14

0501-02
Monta   zegara steruj cego CPa 3.1 szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

17 KNR 5-10
0803-01

Wykonanie zerowania wysi gnika  - analogia kpl.

- 1 -
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Popów ofertowy KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
662 kpl. 662.000

RAZEM 662.000
18 KNR AT-06

0101-01
R czny za adunek i wy adunek materia ów budowlanych - samochody skrzynio-
we;

t

3 t 3.000
RAZEM 3.000

19 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napi cia

pomiar.

662 pomiar. 662.000
RAZEM 662.000

20 KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

662 pomiar. 662.000
RAZEM 662.000

21 KNR 13-21
0301-04

Pomiary luminancji i nat enia o wietlenia - analogia kpl.po
m.

16 kpl.po
m.

16.000

RAZEM 16.000
22 Kalkulacja

ZE
Dopuszczenie do prac przez ZE szt

46 szt 46.000
RAZEM 46.000

23 kalkulacja
w asna

Utylizacja róde wiat a szt

654 szt 654.000
RAZEM 654.000

- 2 -
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Popów ofertowy

L
p.

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-03
1133-04

Demonta  opraw
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 1.0000

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

2 KNR 4-03
0615-01

Wymiana jednoramiennych wysi gników o wiet-
lenia zewn trznego o masie do 15 kg ocynko-
wanych o wymiarach zgodnych z projektem z
rury fi 60 mocowanych na s upie - wysiegnik 1,
5m/1m
obmiar = 60szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18r-g/szt.
r-g 130.8000

-- M --
2* Wysi gniki ocynk. z rury fi 60 o wymiarach 1,

5x1,5m
1szt/szt.

szt 60.0000

3* Haki do wysi gnika ocynk. 295mm z pr ta fi 16
2.8/szt.

168.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 6.6000

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
0.59m-g/szt.

m-g 35.4000

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

3 KNR 4-03
0615-01

Wymiana jednoramiennych wysi gników o wiet-
lenia zewn trznego o masie do 15 kg ocynko-
wanych o wymiarach zgodnych z projektem z
rury fi 60 mocowanych na s upie - wysiegnik 1,
5m/1,5m
obmiar = 62szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18r-g/szt.
r-g 135.1600

-- M --
2* Wysi gniki ocynk. z rury fi 60 o wymiarach 1,

5x1,5m
1szt/szt.

szt 62.0000

3* Haki do wysi gnika ocynk. 295mm z pr ta fi 16
2.8/szt.

173.6000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 6.8200

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
0.59m-g/szt.

m-g 36.5800

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

4 KNR 4-03
0615-01

Wymiana jednoramiennych wysi gników o wiet-
lenia zewn trznego o masie do 15 kg ocynko-
wanych o wymiarach zgodnych z projektem z
rury fi 60 mocowanych na s upie - wysiegnik 1,
5m/2m
obmiar = 532szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18r-g/szt.
r-g 1159.7600

-- M --
2* Wysi gniki ocynk. z rury fi 60 o wymiarach 1,

5x1,5m
1szt/szt.

szt 532.0000

3* Haki do wysi gnika ocynk. 295mm z pr ta fi 16
2.8/szt.

1489.6000

- 3 -
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Popów ofertowy

L
p.

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 58.5200

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
0.59m-g/szt.

m-g 313.8800

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

5 KNR 5-10
1004-02

Wci ganie przewodów (YDY 2x2,5) z udzia em
podno nika samochodowego w wysi gnik na
s upie - przewód w dodatkowej izolacji z rury
izolacyjnej karbowanej
obmiar = 3270m

m

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m
r-g 300.8400

-- M --
2* przewód  typu YDY 2x2,5mm2

1.04m/m
m 3400.8000

-- S --
3* podno nik monta owy PMH samochodowy

0.046m-g/m
m-g 150.4200

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

6 KNR 4-03
0808-02

Wymiana gniazda bezpiecznika typ SV19-25 na
s upach przy u yciu podno nika
obmiar = 654szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0605r-g/szt.
r-g 693.5670

-- M --
2* podstawy bezpiecznikowe s upowe typ SV19-25

1.02szt/szt.
szt 667.0800

3* ruby stalowe M8 o d ug.do 80 mm
0.04kg/szt.

kg 26.1600

4* przewód DY 6mm2
1m/szt.

m 654.0000

5* Wk adka topikowa WTs 4A
1/szt.

654.0000

6* materia y pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.0066m-g/szt.
m-g 4.3164

8* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
0.341m-g/szt.

m-g 223.0140

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

7 KNR 4-03
0808-02

Wymiana zacisków Al/Cu 25/4mm2 na s upach
przy u yciu podno nika
obmiar = 1308szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0605r-g/szt.
r-g 1387.1340

-- M --
2* Zaciski Al/Cu 25/4mm2 SM1.11

1.2szt/szt.
szt 1569.6000

3* ruby stalowe M8 o d ug.do 80 mm
0.04kg/szt.

kg 52.3200

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0066m-g/szt.
m-g 8.6328

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
0.341m-g/szt.

m-g 446.0280

Razem koszty bezpo rednie:

- 4 -
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Popów ofertowy

L
p.

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
8 KNR 4-03

0610-01
Wymiana opraw o wietlenia zewn trznego - 1
lampa w oprawie -  oprawa o mocy 70W
obmiar = 413kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 887.9500

-- M --
2* oprawy sodowa ST50 o mocy 70W

1szt/kpl.opraw
szt 413.0000

3* lampy sodowa 70W
1szt/kpl.opraw

szt 413.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 53.6900

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 441.9100

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

9 KNR 4-03
0610-01

Wymiana opraw o wietlenia zewn trznego - 1
lampa w oprawie -  oprawa o mocy  100W
obmiar = 34kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 73.1000

-- M --
2* oprawy sodowa ST100 o mocy 100W

1szt/kpl.opraw
szt 34.0000

3* lampy sodowa 100W
1szt/kpl.opraw

szt 34.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 4.4200

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 36.3800

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

10 KNR 4-03
0610-01

Wymiana opraw o wietlenia zewn trznego - 1
lampa w oprawie -  oprawa o mocy  150W
obmiar = 33kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 70.9500

-- M --
2* oprawy sodowa ST100 o mocy 150W

1szt/kpl.opraw
szt 33.0000

3* lampy sodowa 150W
1szt/kpl.opraw

szt 33.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 4.2900

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 35.3100

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

11 KNR 5-10
1002-01

Monta  wysi gników rurowych ocynk. z rury fi
60 o wym. zgodnych z dokumentacj  projekto-
w  o ci arze do 15 kg na s upie
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 6.0000

-- M --

- 5 -
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Popów ofertowy

L
p.

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

2* Wysi gniki ocynk. z rury fi 60 o wymiarach 1,
5x2,0m
1szt/szt.

szt 8.0000

3* Haki do wysi gnika ocynk. 295mm z pr ta fi 16
2.8/szt.

22.4000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.06m-g/szt.
m-g 0.4800

5* podno nik monta owy PMH samochodowy
0.37m-g/szt.

m-g 2.9600

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

12 KNR 5-10
1004-02

Wci ganie przewodów (YDY 2x2,5) z udzia em
podno nika samochodowego w wysi gnik na
s upie - przewód w dodatkowej izolacji z rury
izolacyjnej karbowanej
obmiar = 40m

m

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m
r-g 3.6800

-- M --
2* przewód typu YDY 2x2,5mm2

1.04m/m
m 41.6000

-- S --
3* podno nik monta owy PMH samochodowy

0.046m-g/m
m-g 1.8400

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

13 KNR 5-10
0803-01

Monta  gniazda bezpiecznika typ SV19-25 na
s upach przy u yciu podno nika
obmiar = 8kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/kpl.
r-g 7.2000

-- M --
2* podstawy bezpiecznikowe s upowe typu BNu

25-63 A
1.02szt/kpl.

szt 8.1600

3* ruby stalowe redniodok adne z bem sze cio-
k tnym z gwintem na cz ci d ugo ci trzpienia z
nakr tk  i podk adkami M8 o d ug.do 80 mm
0.04kg/kpl.

kg 0.3200

4* uchwyty do bezpieczników typu R-BNu
0.8szt/kpl.

szt 6.4000

5* uchwyty do bezpieczników typu H-BNu
0.2szt/kpl.

szt 1.6000

6* przewód aluminiowy wielodrutowy typ Al
1m/kpl.

m 8.0000

7* z czki rurkowe do karbowania dla przewodów
aluminiowych
1.02szt/kpl.

szt 8.1600

8* farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

dm3 0.0800

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.
m-g 0.0800

10
*

podno nik monta owy PMH samochodowy
0.34m-g/kpl.

m-g 2.7200

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

14 KNR 5-10
0803-01

Monta  z kosza podno nika samochodowego
zacisków Al/Cu 25/4mm2
obmiar = 16kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/kpl.
r-g 14.4000

-- M --

- 6 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

2* Zaciski Al/Cu 25/4mm2 SM1.11
1.2szt/kpl.

szt 19.2000

3* ruby stalowe redniodok adne z bem sze cio-
k tnym z gwintem na cz ci d ugo ci trzpienia z
nakr tk  i podk adkami M8 o d ug.do 80 mm
0.04kg/kpl.

kg 0.6400

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.
m-g 0.1600

5* podno nik monta owy PMH samochodowy
0.34m-g/kpl.

m-g 5.4400

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

15 KNR 4-03
0610-01

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego - 1
lampa w oprawie -  oprawa o mocy 70W
obmiar = 8kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 17.2000

-- M --
2* oprawy sodowa ST50 o mocy 70W

1szt/kpl.opraw
szt 8.0000

3* lampy sodowa 70W
1szt/kpl.opraw

szt 8.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 1.0400

5* samochód specjalny liniowy z platform  i balko-
nem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 8.5600

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

16 KNR 5-14
0501-02

Monta   zegara steruj cego CPa 3.1
obmiar = 46szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''''''''''''''''''''''''

1.28r-g/szt.
r-g 58.8800

-- M --
2* zegar astronomiczny CPa

1szt/szt.
szt 46.0000

3* materia y pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

17 KNR 5-10
0803-01

Wykonanie zerowania wysi gnika  - analogia
obmiar = 662kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/kpl.
r-g 595.8000

-- M --
2* ruby stalowe redniodok adne z bem sze cio-

k tnym z gwintem na cz ci d ugo ci trzpienia z
nakr tk  i podk adkami M8 o d ug.do 80 mm
0.04kg/kpl.

kg 26.4800

3* linka Al 1x16mm2
1m/kpl.

m 662.0000

4* Zaciski odga ne Al 35/6mm2
1/kpl.

662.0000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.
m-g 6.6200

6* podno nik monta owy PMH samochodowy
0.34m-g/kpl.

m-g 225.0800

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 
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R M S

18 KNR AT-06
0101-01

R czny za adunek i wy adunek materia ów bu-
dowlanych - samochody skrzyniowe;
obmiar = 3t

t

-- R --
1* robocizna

0.91r-g/t
r-g 2.7300

-- S --
2* samochód skrzyniowy o adowno ci do 5 t

0.29m-g/t
m-g 0.8700

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

19 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napi cia
obmiar = 662pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar.
r-g 860.6000

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

20 KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
obmiar = 662pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/pomiar.
r-g 331.0000

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

21 KNR 13-21
0301-04

Pomiary luminancji i nat enia o wietlenia -
analogia
obmiar = 16kpl.pom.

kpl.p
om.

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/kpl.pom.
r-g 4.0000

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

22 Kalkulacja ZE Dopuszczenie do prac przez ZE
obmiar = 46szt

szt

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

23 kalkulacja
w asna

Utylizacja róde wiat a
obmiar = 654szt

szt

Razem koszty bezpo rednie:
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓ EM

S ownie:
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