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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboĘ ziemne

1 | ST-02 l xruruR s
d 1| |ozls-oa

Ręczne rozebranie nawiezchni chodników z plyt
wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

m2

Nawierżchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe| - płyĘ chodnikowe
demontażu
7.1"1

sT-02 lKNNR 5 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 1 6_20
cm
3.7"1+1.5"2

KNNR 5 ]Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach
0720-09 ]betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce

kowej - kostka z rozbiórki
6.7

KNNR 5 |Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. lV

Nasypanie Wafstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4

Ułoźenie rur osłonowych z PCW 110 karbowane dwuscienne

\Ąkopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z.|ego
paniem w gruncie nienawodnionym kat.ll1-1V
1 .5"2"1.5*2

Przewierty mechaniczne dla rUry o śr.do 125 mm pod obiektami

cPV:
4531 1200
-2

w zakresie instalacji elektrycznych

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
mkniętych - kabel NA2XY-J 4x35mm2

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m;
lV

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. lV

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (piervvszy pomiar)

CPV: Ilnstalowaniestacjirozdzielczych

1 5 i sT-04
d.3i

KNNR 9
0202-04

\^JVmiana skzynek i rozdzielnic skżynkowych 50-'150 kg - skzynka roz_
dzielcza ozn, NR1 zgodnie z dok. techniczną
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1 szt 1.000
RAzEM 1-0oc

1€

d.i
ST-04 KNNR 9

0202-04
VĘmiana skrzynek i rozdzielnic skzynkowych 50-150 kg - skrzynka roz-
dzlelcza ozn. NR2 zgodnie z dok. techniczną
,|

sZt.

Szt. 1.00c
RAżEM 1.000

1

d.
sT-04 KNNR 9

o2o2-a4
VlĄmiana skrzynek i rozdzielnic skzynkowych 50-150 kg - skrzynka roz-
dzielcza ozn. NR3 zgodnie z dok. techniczną
1

szt.

Szt. 1.00c
RAzEM 1_oof

1t
d.:

ST-04 KNNR 9
02a2-04

lAłmłana skrzynek i rozdzielnic skrżynkowych 50-150 kg - skrzynka roz-
dzielcza ozn. NR4 zgodnie z dok. techniczną
1

szt.

szt. 1,00t
R.A.zEM 1.0ot

1!
d.:

sST
04 lvycena

indywidu-
alna

Obsfuga geodezyjna, nadzory, opłaty, nadzór archeologiczny

1

Szt

szt 1_00t
RAZEM 1.0o0


