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Założenia kosztorysowe, charakterystyka obiektu :
Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr
130 poz.1389.
1. Charakterystyka obiektu i robót.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego.
Opracowanie obejmuje:
- wymiana opraw oświetlenia drogowego i dowieszenie opraw w miejscach wyznaczonych
- montaż złączy oświetlenia ulicznego i układów pomiarowych poza rozdzielnicą stacji transformatorowej
- wymiana przewodów zasilających oświetlenie uliczne na izolowane dwużyłowe
- pomiary i próby powykonawcze.
2. Przedmiar robót został ujęty w kosztorysie inwestorskim w dalszej części opracowania.
3. Kosztorys inwestorski sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej.
4. Tabela elementów scalonych przedstawiona została w dalszej części opracowania.

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

1

Wymiana elementów dodatkowych1.1

sztWymiana/montaż wysięgników mocowanych na słupie linii
napowietrznej

KSNR 9 1002-
01

1
d.1.1

259szt259

259RAZEM

kpl.pr
zew.

Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych - w
wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii
napowietrznych

KSNR 9 1004-
04

2
d.1.1

259kpl.pr
zew.

259

259RAZEM

sztWymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznychKSNR 9 1006-
02

3
d.1.1

259szt259

259RAZEM

sztWymiana/montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznychKSNR 9 1006-
02

4
d.1.1

259szt259

259RAZEM

Wymiana opraw1.2

szt.Montaż/Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED
(Lx) ze złączem Zhaga (Zgodne z Book 18 lub równoważne złącze
niskonapięciowe)

KNNR 5 1004-
02

5
d.1.2

259szt.259

259RAZEM

Wymiana przewodów1.3

mMontaż wraz z dostawą przewodu - przewód AsXSn 2x25mm2
oraz demontaż przewodu nieizolowanego AL1x25mm2 lub
odpięcie przewodu oświetleniowego

KNNR 9 0903-
01

6
d.1.3

8 000m8000

8 000RAZEM

kplMontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
Ogranicznik przepięcia nn. do linii napowietrznych

KNNR 9 0903-
01

7
d.1.3

45kpl45

45RAZEM

Montażu szaf sterowania oświetleniem wraz z przeniesieniem punktów pomiarowych ze skrzyń stacyjnych1.4

sztMontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg (złącza
oświetleniowego), ze sterowaniem oświetleniem ulicznym opartym
o zegar astronomiczny wraz z montażem ogranicznika prądu
rozruchu instalacji oświetleniowej

KNNR 9 0202-
03

8
d.1.4

7szt7

7RAZEM

sztMontaż ogranicznika prądu rozruchu instalacji oświetleniowej wraz
z wymianą zegara astronomicznego i weryfikacją  lub wymianą
zabezpieczeń obwodowych w istniejących złączach
oświetleniowych

KNNR 9 0202-
03

9
d.1.4

1szt1

1RAZEM

Uruchomienie1.5

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3203

- 2 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

KNNR 5 1303-
01

10
d.1.5

259pomi
ar

259

259RAZEM

prób.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza
próba)

KNNR 5 1305-
01

11
d.1.5

259prób.259

259RAZEM

Inne1.6

sztKoszt wykonanie dokumentacji powykonawczej
kalk. własna

12
d.1.6

1,000szt1,000

1,000RAZEM
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