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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych pn. „Adaptacja sal wykładowych w segmencie "A" w budynku Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje 
medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś 
priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 
kierunku medycznym jed. ewd. 146201_1, obr. ewid. 0008,dz. nr 1028/10„

Wszystkie projektowane wewnętrzne linie zasilające w projektowanym budynku tj. od złącza 
kablowego w kierunku odbiorników wykonać w układzie TN-S, pięciożyłowymi i trójżyłowymi 
przewodami YDY i kablami YKY. 
Przekroje kabli i przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-52 „Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie”. 
Istniejące kable zasilające T2/1, T3/1 i RK1 pozostają bez zmian. Przewód pomiędzy RK1 – TK1 
(YDY5x10) układać w istniejących listwach PCV oraz pod tynkiem. 
Projektowane instalacje elektryczne w adaptowanych pomieszczeniach wykonać pod tynkiem. 
Wszystkie trasy należy bruzdować. Przy przejściach przewodów lub kabli przez ściany wydzielenia 
pożarowego wykonać przepusty ogniowe za pomocą masy uszczelniającej o odporności ogniowej 
nie gorszej niż ściana wydzielenia pożarowego

W projekcie ujęto następując rozdzielnice / tablice elektryczne: ü 
Istniejąca tablica zasilania gwarantowanego RK1 nN 0,4kV – rozbudowa ü 
Istniejąca tablica elektryczna T2/1 nN 0,4kV – przebudowa ü
Istniejąca tablica elektryczna T2/1 nN 0,4kV – przebudowa ü 
Tablica elektryczna TK1 nN 0,4kV – nowoprojektowana 
W/w tablice elektryczne naleĪy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi. 
Lokalizacja tablic została pokazana na poszczególnych rzutach.

W adaptowanych pomieszczeniach została przewidziana szafla LPD, którą należy zasilić z 
obwodów gwarantowanych tj. z tablicy TK1 przewodem YDY3x2,5. 
Zasilanie należy wprowadzić na listwę rozgałęźną w szafie LPD.
 
Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w pomieszczeniach objętych opracowaniem została 
przewidziana klimatyzacja składającą się z jednostek zewnętrznych oraz jednostek wewnętrznych. 
Zasilanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wykonać z tablicy T3/1 zgodnie ze schematem 
zasilnia i sterowania klimatyzacją. Dodatkowo w pomieszczeniu 117b został przewidziany 
wentylator łazienkowy sterowany czujnikiem obecności. 

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5230

- 2 -



Obmiar

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

DEMONTAŻE1

szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
zawieszanych

KNNR 9
0501-06
STW.E

1
d.1

16,000szt.16

16,000RAZEM

szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
nastropowych

KNNR 9
0501-06
STW.E

2
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż nieuszczelnionego łącznika świecznikowegoKNNR 9
0401-07
STW.E

3
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Demontaż nieuszczelnionego łącznika 1-biegunowegoKNNR 9
0401-07
STW.E

4
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż uszczelnionego łącznika schodowegoKNNR 9
0401-08
STW.E

5
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych 230V

KNNR 9
0402-05
STW.E

6
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
uszczelnionych 230V

KNNR 9
0402-06
STW.E

7
d.1

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Demontaż zestawu gniazd wtykowych (RJ45 + gniazda
230V)

KNNR 9
0203-06
STW.E

8
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych
podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm

KNNR 9
0403-06
STW.E

9
d.1

14,000szt.14

14,000RAZEM

szt.Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych
podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm

KNNR 9
0403-07
STW.E

10
d.1

20,000szt.20

20,000RAZEM

szt.Demontaż wyłącznika S303 C32A z rozdzielni RGKKNNR 9
0203-06
STW.E

11
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mDemontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych

KNNR 9
0301-03
STW.E

12
d.1

100,000m100

100,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Uzgodnienie, dopuszczenie, zabezpieczenie oraz

demontaż aparatów i oprzewodowania z rozdzielniach
elektrycznych RK1, T2/1 i T3/1 - przygotowanie do
rozbudowy wg dokumentacji technicznej (R = 50 r-g)

kalk. własna
STW.E

13
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE2

szt.Montaż wyłącznika nadmiarowo prądowego S303 C40 w
rozdzielni RGK

KNNR 5
0406-02
STW.E

14
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Rozbudowa rozdzielni elektrycznej RK1 zgodnie ze
schematem dokumentacji technicznej (R = 16 r-g)

kalk. własna
STW.E

15
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Rozbudowa rozdzielni elektrycznej T2/1 zgodnie ze
schematem dokumentacji technicznej (R = 32 r-g)

kalk. własna
STW.E

16
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Rozbudowa rozdzielni elektrycznej T3/1 zgodnie ze
schematem dokumentacji technicznej (R = 32 r-g)

kalk. własna
STW.E

17
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Montaż rozdzielni elektrycznej komputerowej TK1
kompletnej z wyposażeniem

KNNR 5
0405-03
STW.E

18
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 5x10 mm2 w korytkach
kablowych

KNNR 5
0203-08
STW.E

19
d.2

30,000m30

30,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły 10
mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-11
STW.E

20
d.2

10,000szt.ż
ył

10

10,000RAZEM

szt.Wsporniki do montażu korytek kablowychKNR 7-08
0602-01
STW.E

21
d.2

80,000szt.80

80,000RAZEM

mKorytka z pokrywami, elementami kątowymi i
pomocniczymi - korytko kablowe stalowe ocynkowane
100x50 mm

KNR 7-08
0604-01
STW.E

22
d.2

80,000m80

80,000RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy 130x50
mm

KNNR 5
0111-03
STW.E

23
d.2

10,000m10

10,000RAZEM

mRury RL o śr.do 20 mm układane n.tKNNR 5
0103-01
STW.E

24
d.2

30,000m30

30,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa
oświetlenia podstawowego LED 45W MPRM wpuszczana
w strop podwieszany

KNNR 5
0503-03
STW.E

25
d.2

15,000kpl.15
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
15,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa
oświetlenia podstawowego LED 39W MPRM wpuszczana
w strop podwieszany

KNNR 5
0503-03
STW.E

26
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa
oświetleniowa typu dowlight 20W IP44 wpuszczana w
strop podwieszany

KNNR 5
0503-02
STW.E

27
d.2

3,000kpl.3

3,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-0502

STW.E

28
d.2

10,000otw.10

10,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-0803

STW.E

29
d.2

5,000otw.5

5,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5
1209-1203

STW.E

30
d.2

2,000otw.2

2,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11
STW.E

31
d.2

110,000szt.110

110,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01
STW.E

32
d.2

97,000szt.97

97,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4
wylotach

KNNR 5
0302-06
STW.E

33
d.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

KNNR 5
0304-04
STW.E

34
d.2

80,000szt.80

80,000RAZEM

szt.Montaż zestawu wyłączników (2 x instalacyjny schodowy+
1 x instalacyny załącz/wyłacz) ramka 3 krotna

KNNR 5
0406-02
STW.E

35
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż zestawu wyłączników (2 x instalacyjny schodowy)
ramka 2 krotna

KNNR 5
0406-02
STW.E

36
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż zestawu wyłączników (2 x instalacyjny
świecznikowy+ 1 x instalacyny załącz/wyłacz) ramka 3
krotna

KNNR 5
0406-02
STW.E

37
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5
0306-03
STW.E

38
d.2
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1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe IP44KNNR 5
0307-03
STW.E

39
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czujnik obecności 360 st.KNNR 5
0406-01
STW.E

40
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż wyłącznika bezpieczeństwa "grzybek" w obudowie
natynkowej z szybką (styki zwierne)

KNNR 5
0406-01
STW.E

41
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zestaw gniazd "S1" (do montażu w listwie kablowej
130x50 mm) dla stanowiska komputerowego (2 x gniazdo
komputerowe 16A/230V + 2 x gniazdo ogólne 16A/230V +
1 x gniazdo 2 x RJ45)

KNNR 5
0406-07
analogia
STW.E

42
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zestaw gniazd "S2" (montaż p/t w jednej ramce)  dla
stanowiska komputerowego (2 x gniazdo komputerowe
16A/230V + 2 x gniazdo ogólne 16A/230V + 1 x gniazdo 2
x RJ45) ramka instalacyjna 5-cio krotna

KNNR 5
0406-07
analogia
STW.E

43
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zestaw gniazd "S3" (montaż p/t w jednej ramce)  dla
stanowiska komputerowego (2 x gniazdo komputerowe
16A/230V + 1 x gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna 3
krotna

KNNR 5
0406-07
analogia
STW.E

44
d.2

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Zestaw gniazd "S4" (montaż p/t w jednej ramce)  dla
stanowiska komputerowego (5 x gniazdo komputerowe
16A/230V + 1 x gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna
6-cio krotna

KNNR 5
0406-07
analogia
STW.E

45
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zestaw gniazd "S5" (montaż p/t w jednej ramce)  dla
stanowiska komputerowego (3 x gniazdo wtykowe ogólne
16A/230V + 1 x gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna 4-ro
krotna

KNNR 5
0406-07
analogia
STW.E

46
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do
10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-02
STW.E

47
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
natynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-02
STW.E

48
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 pojedyńcze

KNNR 5
0308-05
STW.E

49
d.2

7,000szt.7

7,000RAZEM
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szt.Montaż zestawu gniazd wtyczkowych elektrycznych (2 x

gniazdo instalacyjne elektryczne IP44) ramka 2 krotna
KNNR 5
0406-02
STW.E

50
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zestaw gniazd 3P+N+PE 16A/400V z wyłącznikiemKNNR 5
0406-01
STW.E

51
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01
STW.E

52
d.2

450,000m450

450,000RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RL 22 w cegleKNNR 5
1207-09
STW.E

53
d.2

150,000m150

150,000RAZEM

mRury RL 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdachKNNR 5
0101-01
STW.E

54
d.2

150,000m150

150,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 układane w
gotowych korytkach w rurkach i pod tynkiem

KNNR 5
0209-01
STW.E

55
d.2

220,000m220

220,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 4x1,5 mm2 układane w
gotowych korytkach w rurkach i pod tynkiem

KNNR 5
0209-01
STW.E

56
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2 układane w
gotowych korytkach, w rurkach i pod tynkiem

KNNR 5
0209-01
STW.E

57
d.2

380,000m380

380,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 5x2,5  mm2 układane w
gotowych korytkach, w rurkach i pod tynkiem

KNNR 5
0209-02
STW.E

58
d.2

25,000m25

25,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 2x1,5 mm2 układane w
gotowych korytkach, w rurkach i pod tynkiem

KNNR 5
0209-01
STW.E

59
d.2

30,000m30

30,000RAZEM

mUkładanie kabli YLYżo 2x1,5 mm2 w budynkachKNNR 5
0715-01
STW.E

60
d.2

32,000m32

32,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 2-żyłowego o przekroju
żył 1,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-05
STW.E

61
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

mUkładanie kabli YKYżo 5x2,5 mm2 w budynkachKNNR 5
0715-01
STW.E

62
d.2

24,000m24
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24,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09
STW.E

63
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

mUkładanie kabli YKYżo 3x4  mm2 w budynkachKNNR 5
0715-01
STW.E

64
d.2

24,000m24

24,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju
żył 4 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-05

65
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

mUkładanie kabli YKSY 5x1,5  mm2 w budynkachKNNR 5
0715-01
STW.E

66
d.2

36,000m36

36,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (5 żył)

KNNR 5
0727-03

67
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

mUkładanie kabli YKSY 2x1,5  mm2 w budynkachKNNR 5
0715-01
STW.E

68
d.2

15,000m15

15,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 2 żył)

KNNR 5
0727-01
STW.E

69
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Podłączanie aparatów i urządzeńKNNR 5
1205-01
STW.E

70
d.2

30,000szt.30

30,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe - linka LY 16 mm2  układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

KNNR 5
0209-01
STW.E

71
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

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

KNNR 5
1204-02
STW.E

72
d.2

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.ż
ył

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

KNNR 5
1203-04
STW.E

73
d.2

8,000szt.ż
ył

8

8,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym do
montażu osprzętu elektrycznego p/t

KNNR 5
0301-11
STW.E

74
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Puszki z tworzywa sztucznego  z listwą do połączeń

wyrównawczych
KNNR 5
0303-10
STW.E

75
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

mPrzewody LY 6 mm2 układane w tynku innym niż
betonowy - dla połaczeń wyrównawczych

KNNR 5
0204-05
STW.E

76
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

szt.Wykonanie połaczeń wyrównawczychKNNR 5
0613-01
STW.E

77
d.2

16,000szt.16

16,000RAZEM

szt.Uszczelnienie przejść przewodów i kabli przez ścianę
masą ognioodporną o wartości ogniowej ściany z atestem

KNNR 5
0406-04
STW.E

78
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

INSTALACJE KOMPUTEROWA I TELETECHNICZNA3

szt.Montaż szafy okablowania strukturalnego LPD 12U
600x600 dzielona z płytą czołową

KNR 5-14
0101-03
STW.E

79
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż switcha 24 porty + 2x10/100/1000KNR AL-01
0101-01
STW.E

80
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż panela wentylacyjnego z termostatemKNR AL-01
0111-03
STW.E

81
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż Patch Panela UTP kat.6 24xRJ45 19" 1U RAL
7035 szary z podłaczeniem

KNR AL-01
0101-01
STW.E

82
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż modułu keystone RJ45 UTP kat.6KNR AL-01
0103-01
STW.E

83
d.3

63,000szt.63

63,000RAZEM

szt.Montaż adaptera kątowego 45x45 do modułów 2xRJ45
keystone - półokrągły z zasadaptera kątowego 45x45 do
modułów 2xRJ45 keystone - półokrągły z zaślepką

KNNR 5
0406-01
STW.E

84
d.3

31,000szt.31

31,000RAZEM

mWykucie bruzd dla rur peszel 40 mm w cegleKNNR 5
1207-12
STW.E

85
d.3

100,000m100

100,000RAZEM

mRury peszel karbowane (giętkie) o śr. 40 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

KNNR 5
0102-08
STW.E

86
d.3

100,000m100

100,000RAZEM

mUkładanie kabli UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 25 lat gwarancji
w budynkach z zaprasowaniem na złaczach RJ45 i
pomiarami

KNNR 5
0715-01
STW.E

87
d.3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2 400,000m2400

2 400,000RAZEM

szt.Montaż kabli krosowych UTP kat.6 dł. 2 mbKNNR 5
0406-01
STW.E

88
d.3

63,000szt.63

63,000RAZEM

szt.Montaż kabli krosowych UTP kat.6 dł. 5 mbKNNR 5
0406-01
STW.E

89
d.3

32,000szt.32

32,000RAZEM

mUkładanie kabli głośnikowych 2x1,5 mm2  500V w
budynkach

KNNR 5
0715-01
STW.E

90
d.3

120,000m120

120,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż systemu AP zgodnie z systemem Wi Fi
dla szkół (R = 16 r-g)

kalk. własna
STW.E

91
d.3

2,000kpl.2

2,000RAZEM

POMIARY ELEKTRYCZNE4

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowyKNNR 5
1302-02
STW.E

92
d.4

2,000odc.2

2,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5
1302-04
STW.E

93
d.4

5,000odc.5

5,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01
STW.E

94
d.4

35,000pomi
ar

35

35,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-02
STW.E

95
d.4

7,000pomi
ar

7

7,000RAZEM

szt.Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 1-szy pomiarKNNR 5
1304-05
STW.E

96
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5
1304-06
STW.E

97
d.4

60,000szt.60

60,000RAZEM

szt.Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego
różnicowo-prądowego

KNR 13-21
0402-03
STW.E

98
d.4

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającejKNNR 5
1304-01
STW.E

99
d.4

5,000szt.5

5,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5230

- 10 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów
dok.na stanowisku

KNR 13-21
0301-03
STW.E

100
d.4

20,000kpl.p
om.

20

20,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

101
d.4

450,000m450

450,000RAZEM

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie

RAZEM

Słownie:
OGÓŁEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
1 387,1733r-grobocizna9991

RAZEM

Słownie:

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
1,0000szt.wyłącznik nadmiarowo prądowy S303

C40
70999991

1,0000kpl.materiały do rozbudowy rozdzielni
elektrycznej RK1 wg schematu
dokumentacji technicznej

2

1,0000kpl.materiały do rozbudowy rozdzielni
elektrycznej T2/1 wg schematu
dokumentacji technicznej

3

1,0000kpl.materiały do rozbudowy rozdzielni
elektrycznej T3/1 wg schematu
dokumentacji technicznej

4

1,0000szt.rozdzielnia elektryczna komputerowa
TK1 kompletna z wyposażeniem

70529995

80,0000szt.wspornik do montażu korytek
kablowych

83406996

złmateriały pomocnicze00000007

86,4000mkorytko kablowe stalowe ocynkowane
100x50 mm z pokrywą, łacznikiem i
elementami kątowymi

83507998

10,4000mkanał instalacyjny PCW 130x50 mm75835999

187,2000mrury RL 20 mm758009910

73,8000szt.złączki do RL 20 mm758049911

117,0000szt.kołki rozporowe plastykowe899049912

63,0000szt.uchwyty do RL 20 mm155139913

15,0000szt.oprawa oświetlenia podstawowego
LED 45W MPRM wpuszczana w
strop podwieszany

730229914

2,0000szt.oprawa oświetlenia podstawowego
LED 39W MPRM wpuszczana w
strop podwieszany

730229915

3,0000szt.oprawa oświetleniowa typu dowlight
20W IP44 wpuszczana w strop
podwieszany

730229916

31,2000mprzewody kabelkowe YDYżo 5x10
mm2

795999917

98,9400sztpuszki izolacyjne podtynkowe 60 mm754009918

10,2000sztpuszki izolacyjne podtynkowe 80 mm754009919

52,0000sztzaciski izolacyjne skrętne754136020

81,6000sztodgałęźniki bryzgoszczelne754049921

1,0200sztłączniki instalacyjne świecznikowe
IP20

751999922

1,0000sztczujnik obecności 360 st.709999923

4,0800sztgniazda p/t 2-biegunowe z bolcem
ochronnym 1P+N+PE 10/16A, 230V
IP20 pojedyńcze

753039924

7,1400sztgniazda bryzgoszczelne 2-bieg. ze
stykiem ochronnym 1P+N+PE
10/16A IP44 pojedyńcze

753029925

1,0000sztzestaw gniazd 3P+N+PE 16A/400V z
wyłącznikiem

709999926

4,0000sztzestaw gniazd "S1" (do montażu w
listwie kablowej 130x50 mm) dla
stanowiska komputerowego (2 x
gniazdo komputerowe 16A/230V + 2
x gniazdo ogólne 16A/230V + 1 x
gniazdo 2 x RJ45)

709999927

90,0000sztkońcówki kablowe762999928
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
6,1200sztpuszki z tworzywa sztucznego z

listwą do połączeń wyrównawczych
754009929

16,0000sztuchwyty połaczeń wyrównawczych757399930

0,4800kgblacha ołowiana121309931

52,0000mprzewody - linka LY  6 mm2795129932

20,8000mprzewody - linka LY 16 mm2795999933

8,2400sztkońcówki kablowe Cu 16 mm2762999934

2,0400szt.łączniki bryzgoszczelne schodowe
IP44

751059935

4,0000szt.wyłacznik instalacyny schodowy p/t
IP20

709999936

1,0000sztwyłącznik instalacyjny 230V
załacz/wyłącz IP20

37

1,0000sztwyłącznik instalacyjny 230V
załacz/wyłącz IP20

38

2,0000sztramka instalacyjna 3-krotna39

2,0000sztramka instalacyjna 2-krotna40

2,0000szt.wyłacznik instalacyny świecznikowy
p/t IP20

709999941

1,0000szt.wyłącznik bezpieczeństwa "grzybek"
w obudowie natynkowej z szybką
(styki zwierne)

709999942

2,0000szt.gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V
z bolcem IP44

709999943

4,0000sztzestaw gniazd "S2" (montaż p/t w
jednej ramce)  dla stanowiska
komputerowego (2 x gniazdo
komputerowe 16A/230V + 2 x
gniazdo ogólne 16A/230V + 1 x
gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna
5-cio krotna

709999944

8,0000sztzestaw gniazd "S3" (montaż p/t w
jednej ramce)  dla stanowiska
komputerowego (2 x gniazdo
komputerowe 16A/230V + 1 x
gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna
3 krotna

709999945

2,0000sztzestaw gniazd "S4" (montaż p/t w
jednej ramce)  dla stanowiska
komputerowego (5 x gniazdo
komputerowe 16A/230V + 1 x
gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna
6-cio krotna

709999946

6,0000sztzestaw gniazd "S5" (montaż p/t w
jednej ramce)  dla stanowiska
komputerowego (3 x gniazdo
wtykowe ogólne 16A/230V + 1 x
gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna
4-ro krotna

709999947

228,8000mprzewody kabelkowe YDYżo 3x1,5
mm2

795999948

20,8000mprzewody kabelkowe YDYżo 4x1,5
mm2

795999949

26,0000mprzewody kabelkowe YDYżo 5x2,5
mm2

795999950

395,2000mprzewody kabelkowe YDYżo 3x2,5
mm2

795999951

31,2000mprzewody kabelkowe YDYżo 2x1,5
mm2

795999952

33,2800mkabel YLYżo 2x1,5 mm2799999953

13,2550kgwazelina techniczna103479954

148,5500szt.opaski kablowe typu Oki764809955

16,0000szt.uchwyty uniwersalne typu UKU766019956

24,9600mkabel YKYżo 5x2,5 mm2799999957

24,9600mkabel YKYżo 3x4  mm2799999958
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
37,4400mkabel YKSY 5x1,5  mm2799999959

37,8000szt.oznaczniki niepalne na przewody764829960

15,6000mkabel YKSY 2x1,5  mm2799999961

1,0000szt.szafa okablowania strukturalnego
LPD 12U 600x600 dzielona

702999962

1,0000sztpanel wentylacyjny z termostatem63

63,0000sztmoduł keystone RJ45 UTP kat.664

3,0000sztPatch Panel UTP kat.6 24xRJ45 19"
1U RAL 7035 szary

65

31,0000szt.adapter kątowy 45x45 do modułów
2xRJ45 keystone - półokrągły

709999966

31,0000sztzaślepka do adaptera kątowego67

1,0000sztpłyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U 7035 szara

68

1,0000sztswitch 24 porty + 2x10/100/100069

104,0000mrury peszel karbowane (giętkie) o śr.
40 mm

758009970

2 496,0000mkabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 25
lat gwarancji

799999971

124,8000mkabel głośnikowy 2x1,5 mm2  500V799999972

63,0000szt.kabel krosowy UTP kat.6 dł. 2 mb709999973

32,0000szt.kabel krosowy UTP kat.6 dł. 5 mb709999974

2,0000sztsieć AP zgodna z systemem Wi Fi dla
szkół

75

4,0000szt.uszczelnienie przejść korytek i kabli
przez ścianę masą ognioodporną o
wartości ogniowej ściany z atestem

709999976

RAZEM

Słownie:

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaIndeksLp.
3,2000m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A722111

5,5920m-gsamochód dostawczy 0.9 t395112

17,7617m-gśrodek transportowy390003

11,6644m-gprzyczepa do przewożenia kabli399714

11,6644m-gciągnik kołowy391005

11,6644m-gżuraw samochodowy311006

0,0800m-gsamochód skrzyniowy do 5 t395217

RAZEM

Słownie:
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	Pozycja: Zestaw gniazd "S3" (montaż p/t w jednej ramce)  dla stanowiska komputerowego (2 x gniazdo komputerowe 16A/230V + 1 x gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna 3 krotna
	8

	Pozycja: Zestaw gniazd "S4" (montaż p/t w jednej ramce)  dla stanowiska komputerowego (5 x gniazdo komputerowe 16A/230V + 1 x gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna 6-cio krotna
	2

	Pozycja: Zestaw gniazd "S5" (montaż p/t w jednej ramce)  dla stanowiska komputerowego (3 x gniazdo wtykowe ogólne 16A/230V + 1 x gniazdo 2 x RJ45) ramka instalacyjna 4-ro krotna
	6

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	2

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	2

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 pojedyńcze
	7

	Pozycja: Montaż zestawu gniazd wtyczkowych elektrycznych (2 x gniazdo instalacyjne elektryczne IP44) ramka 2 krotna
	2

	Pozycja: Zestaw gniazd 3P+N+PE 16A/400V z wyłącznikiem
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	450

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL 22 w cegle
	150

	Pozycja: Rury RL 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach w rurkach i pod tynkiem
	220

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYżo 4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach w rurkach i pod tynkiem
	20

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach, w rurkach i pod tynkiem
	380

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYżo 5x2,5  mm2 układane w gotowych korytkach, w rurkach i pod tynkiem
	25

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYżo 2x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach, w rurkach i pod tynkiem
	30

	Pozycja: Układanie kabli YLYżo 2x1,5 mm2 w budynkach
	32

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 2-żyłowego o przekroju żył 1,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	4

	Pozycja: Układanie kabli YKYżo 5x2,5 mm2 w budynkach
	24

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	4

	Pozycja: Układanie kabli YKYżo 3x4  mm2 w budynkach
	24

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 4 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Układanie kabli YKSY 5x1,5  mm2 w budynkach
	36

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (5 żył)
	4

	Pozycja: Układanie kabli YKSY 2x1,5  mm2 w budynkach
	15

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 2 żył)
	2

	Pozycja: Podłączanie aparatów i urządzeń
	30

	Pozycja: Przewody kabelkowe - linka LY 16 mm2  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	20

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
	8

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	8

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym do montażu osprzętu elektrycznego p/t
	6

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego  z listwą do połączeń wyrównawczych
	6

	Pozycja: Przewody LY 6 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - dla połaczeń wyrównawczych
	50

	Pozycja: Wykonanie połaczeń wyrównawczych
	16

	Pozycja: Uszczelnienie przejść przewodów i kabli przez ścianę masą ognioodporną o wartości ogniowej ściany z atestem
	4


	Dział:INSTALACJE KOMPUTEROWA I TELETECHNICZNA
	Pozycja: Montaż szafy okablowania strukturalnego LPD 12U 600x600 dzielona z płytą czołową
	1

	Pozycja: Montaż switcha 24 porty + 2x10/100/1000
	1

	Pozycja: Montaż panela wentylacyjnego z termostatem
	1

	Pozycja: Montaż Patch Panela UTP kat.6 24xRJ45 19" 1U RAL 7035 szary z podłaczeniem
	3

	Pozycja: Montaż modułu keystone RJ45 UTP kat.6
	63

	Pozycja: Montaż adaptera kątowego 45x45 do modułów 2xRJ45 keystone - półokrągły z zasadaptera kątowego 45x45 do modułów 2xRJ45 keystone - półokrągły z zaślepką
	31

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur peszel 40 mm w cegle
	100

	Pozycja: Rury peszel karbowane (giętkie) o śr. 40 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	100

	Pozycja: Układanie kabli UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 25 lat gwarancji w budynkach z zaprasowaniem na złaczach RJ45 i pomiarami
	2400

	Pozycja: Montaż kabli krosowych UTP kat.6 dł. 2 mb
	63

	Pozycja: Montaż kabli krosowych UTP kat.6 dł. 5 mb
	32

	Pozycja: Układanie kabli głośnikowych 2x1,5 mm2  500V w budynkach
	120

	Pozycja: Dostawa i montaż systemu AP zgodnie z systemem Wi Fi dla szkół (R = 16 r-g)
	2


	Dział:POMIARY ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
	2

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	5

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	35

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	7

	Pozycja: Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 1-szy pomiar
	3

	Pozycja: Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)
	60

	Pozycja: Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
	13

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	5

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
	20

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	450
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