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 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych 
wewnętrznych budynku przy ul. 3-go Maja 3 w Sosnowcu. Niniejszy projekt obejmuje całość instalacji 
elektrycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku.   

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
 wytyczne Inwestora, 
 obowiązujące rozporządzenia, przepisy i polskie normy. 

 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmuje swym zakresem: 
 główny wyłącznik pożarowy GWP, 
 rozdzielnicę budynku WLZ,  
 rozdzielnicę administracyjną budynku TA 
 wewnętrzne linie zasilające, 
 tablice piętrowe budynku TP, 
 instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. 

Do zasilania budynku w energię elektryczną zostanie wykorzystana istniejąca linia zasilająca 
należąca do grupy Tauron. Granica opracowania (eksploatacji) na zaciskach w złączu kablowym 
zabudowanym na ścianie zewnętrznej przedmiotowego budynku.  

 ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Granica niniejszego opracowania stanowi miejsce dostarczenia energii elektrycznej przez 
Przedsiębiorstwo Energetyczne. Granicę tę stanowią zaciski prądowe na wyjściu przewodów od 
zabezpieczeń w złączach w kierunku instalacji odbiorcy.  

 BILANS MOCY 

Zestawienie mocy przyłączeniowych dla poszczególnych lokali mieszkalnych w budynku zostało 
zawarte w poniższej tabeli: 
 

5.1  Klatka nr 3   
 

Poziom 
Ilość mieszk. Ilość mieszk. Ilość mieszk. Ilość mieszk. 

Moc [kW] 
1P 2P 3P 4P 

1 0 0 3 0 37,5 

2 0 0 3 0 37,5 

3 0 0 3 0 37,5 

4 0 0 3 0 37,5 

sumaryczna moc zainstalowana dla lokali mieszkalnych 150 
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a) lokale mieszkalne: 
 l = 12 mieszkania (po 12,5 kW) 
 Pi = 150 kW 
 kj = 0,367 (dla n=12 mieszkań) 
 PS = Pi x kj = 150 kW x 0,367 = 55,05 kW  

 
b) odbiory potrzeb własnych budynku: 

 Pi = 5 kW - administracja 
 kj = 1 
 PS = Pi x kj = 5 kW x 1= 5 kW  

Łączne zapotrzebowanie na moc w klatce nr3 wynosi 60,5 kW. 
 

Zgodnie z wytycznymi inwestora instalacje liczone są dla 12,5 kW/mieszkanie. Przyjęto do 
obliczeń średnie mieszkanie 3-pokojowe.  

 mieszkanie 3P (3-pokojowe) - 12,5 kW (25A)  
 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

6.1. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY 

Główny wyłącznik pożarowy budynku GWP zostanie zabudowany w pobliżu wejścia do budynku i 
odpowiednio oznakowany. GWP będzie odcinał zasilanie budynku. Należy zastosować rozłączniki mocy 
typu HNA160H z cewką wyzwalającą podnapięciową typu HXA014H. Rozdzielnię wykonać w 
technologii podtynkowej z szybą dającą się rozbić. Rozdzielnicę GWP należy widocznie oznakować. 
Zdalne sterowanie wyłącznikiem możliwe będzie również poprzez przycisk zlokalizowany przy wejściu 
do  klatki schodowej projektowanego obiektu mieszkalnego.  

6.2. ROZDZIELNICE 

Dla potrzeb dystrybucji energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnicę główną budynku, 
oznaczoną jako RWLZ, rozdzielnicę administracyjną TA.  
Rozdzielnice usytuowane będą w sposób podtynkowy na parterze budynku, na ścianie przy wejściu 
głównym do budynku. Zasilane będą z istniejącego złącza kablowego na budynku poprzez główny 
wyłącznik przeciwpożarowy kablem: 
- Główny wyłącznik pożarowy GWP: 5-żyłowym kablem typu  YKY 5x50 mm2. 
- Rozdzielnica RWLZ: 5-żyłowym kablem typu  YKY 5x35 mm2. 
- Rozdzielnica TA: 5-żyłowym kablem typu  YDY 5x6 mm2. 
Wszystkie kable ułożyć we wybruzdowanych trasach wraz z rurami osłonowymi typu DVR. Średnicę rur 
dopasować do przekroju kabli.  
Rozdział przewodu PEN na niezależny przewód ochronny PE i neutralny N będzie wykonany w złączu 
kablowym zlokalizowanym na zewnątrz budynku.  
  

6.3. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

Wewnętrzne linie zasilające (piony) zostaną wykonane kablami miedzianymi wielożyłowymi. 
Przekrój wlz został dostosowany do obliczeniowego obciążenia szczytowego w instalacji z 
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zachowaniem ok. 20% rezerwy mocy na rozbudowę lub wzrost wymagań użytkowych poszczególnych 
lokali.  

Wlz-ty należy prowadzić w wybruzdowanych wnękach w rurze osłonowej typu DVR na całej ich 
długości. Przy układaniu kabli zachować wymagany odstęp od instalacji słaboprądowych. Na 
poszczególnych kondygnacjach w przygotowanych wnękach zabudowane zostaną listwy LZ 
umożliwiające bez rozcięcia przeprowadzenie przewodu 5xLGy 1x35mm2. Zachować kolorystykę F1-
czarny, F2- brązowy, F3- czerwony, N- niebieski, PE- żółto zielony. Listwa musi posiadać po 4 odpływy 
16mm2 oraz możliwość założenia plomb.   

6.4. TABLICE PIĘTROWE SPx/x  

Na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych budynku zaprojektowano tablice piętrowe 
licznikowe SPx/x, o wymiarach 270x540x120 zabudowane we wnękach po starych skrzynkach 
licznikowych. Rozmiar wnęki należy dopasować tak, aby w jej wnętrzu zabudować nową skrzynkę pod 
licznik 3f wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3f. Każda z tablic będzie zasilała istniejącą tablicę 
mieszkaniową TM.  

W tablicach piętrowych zamontowane zostaną: 
 zabezpieczenia przedlicznikowe,  
 liczniki energii elektrycznej czynnej dla lokali mieszkalnych, (wykorzystać istniejące 

liczniki). 
 

Tablice SPx/x zasilić z listwy LZ przewodem 5xLGy 6mm2. Stare liczniki podłączyć wykorzystując jedną 
fazę. Pozostałe przewody fazowe pozostawić z zapasem umożliwiającym podłączenie licznika 3f. 
Niewykorzystane przewody fazowe nie wpinać na listwę LZ oraz zaizolować końcówki.  
Tablice SP1/3, SP2/6, SP3/9, SP4/12 zabudować w nowych wnękach na klatce schodowej w bliskości 
drzwi wejściowych do poszczególnych mieszkań. Tablice licznikowe wyposażyć w zamki o numerze 
wkładki 1333.  

6.5. ZASILANIE LOKALI MIESZKALNYCH 

Zasilanie lokali mieszkalnych należy wykonać z tablic piętrowych SP1/3, SP2/6, SP3/9 oraz 
SP4/12, nowymi przewodami miedzianymi YDY 5x6mm2. Dla pozostałych mieszkań należy 
wykorzystać istniejące linie zasilające skrzynki TMx. Nowe przewody elektryczne należy układać w 
rurach osłonowych typu DVR na całej ich długości. Trasy wlz-tów zalicznikowych należy układać z 
zachowaniem wymaganych odległości od instalacji wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i 
grzewczych. Każdy WLZ prowadzić w osobnej rurze ochronnej o średnicy dostosowanej do przekroju 
przewodu oraz warunków prowadzenia instalacji.  

6.6. TABLICE MIESZKANIOWE TM 

Z tablic TM3, TM6, TM9 oraz TM12 należy wymontować liczniki energii i zabudować je w nowej 
lokalizacji. Nowe WLZ–ty YDY 5x6mm2 lokatorskie wpiąć na istniejące zabezpieczenia. Pozostałe dwa 
przewody fazowe zaizolować. Dla pozostałych lokali mieszkalnych, pozostawić istniejące WLZ-ty 
lokatorskie wraz z zabezpieczeniami.  
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6.7. INSTALACJA OBWODÓW ADMINISTRACYJNYCH 

Wszystkie obwody administracyjne budynku, zasilane będą z tablicy administracyjnej TA 
zlokalizowanej na parterze, przy wejściu na klatkę schodową. Na instalację administracji składają się: 

 obwody zasilania teletechniki, 
 obwody oświetleniowe klatki schodowej, korytarzy i piwnicy, 
 oświetlenie wejścia do budynku.  

6.8. INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA 

Wydaje się nowe zasilanie domofonu przewodem YDYżo 3x1,5mm2, z tablicy administracyjnej 
TA. 

6.9. INSTALACJA OŚWIETLENIA POW. ADMINISTRACYJNYCH 

Na powierzchniach administracyjnych (ogólnodostępnych), na klatkach schodowych, na 
korytarzach i w przedsionkach wejściowych należy wykonać instalację oświetlenia podstawowego i 
awaryjno - ewakuacyjnego za pomocą oprawy oświetleniowej typu RS PRO LED B1 16W 4000K z 
wbudowanym czujnikiem ruchu oraz zmierzchu. Wszystkie lampy muszą posiadać moduł awaryjny 
umożliwiający 3h ciągłej pracy. Linię zasilającą YDY 4x1,5mm2 należy podłączyć w rozdzielni TA.  

W piwnicy zastosowano oprawy w klasie szczelności IP44 świetlówkowe typu 
1xG13/36W/230V. Linię zasilającą YDY 3x1,5mm2 należy podłączyć w rozdzielni TA.  

6.10. INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 

Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym (korytarze, klatka 
schodowa „ciemna”, przedsionki ewakuacyjne, itp.) oraz na drogach ewakuacyjnych w piwnicy, należy 
wykonać instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Minimalne natężenie oświetlenia 
ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1lx.  

Oświetlenie ewakuacyjne realizowane będzie za pośrednictwem opraw oświetleniowych 
dwufunkcyjnych wyposażonych w lokalne moduły zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do mocy 
źródeł światła i czasie autonomii 1 godziny. 

W zakresie obowiązków Użytkownika obiektu jest okresowe kontrolowanie stanu opraw 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz sporządzanie stosownych raportów – zgodnie z 
wymogami SITP oraz PN/EN. 

 

6.11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Instalacje elektryczne odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-C-S, z punktem rozdziału 
przewodu PEN na niezależny przewód ochronny PE i neutralny w złączu kablowym ZK. Punkt rozdziału 
należy uziemić – rezystancja uziemienia RUZ <10Ω. Warunek ochrony podstawowej przed dotykiem 
bezpośrednim powinny spełniać obudowy, osłony urządzeń i aparatów oraz izolacja osprzętu 
instalacyjnego, kabli i przewodów. 

6.12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
W zakresie ochrony przeciwprzepięciowej od wyładowań atmosferycznych oraz przepięć 

łączeniowych, w rozdzielnicy GWP zaprojektowano ograniczniki przepięć typu SBN901 TYP I+II do 
1,5kV. Ograniczniki przepięć należy zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta.  
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6.13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Projektuje się nowe złącze głównego wyłącznika prądu GPW zabudowanego na zewnątrz 

budynku w bliskości ze złączem kablowym ZK. W obudowie należy zabudować wyłącznik mocy typu 
HNA 100H wraz z podnapięciową cewką wybijakową typu HXA014H. Przycisk główny wyłącznik prądu 
należy zamontować w bliskości głównego wejścia do budynku używając elementów montażowych w 
klasie odporności ogniowej PH90. Do podłączenia przycisku należy użyć przewodu niepalnego HDGs 
2x1,5mm2 bezpośrednio w ścianie na uchwytach PH90, a następnie zabetonować. Zabudować przycisk 
typu PWP1-W01-A-11-2LED7 z łącznikiem wraz z torem rozwiernym (01) dioda LED koloru czerwonego 
NC. Po zadziałaniu wyłącznika, sygnalizacja optyczna zostaje rozłączona. Brak świecenia diody 
oznacza brak napięcia w całym bydynku. W złączu GPW projektuje się czujnik zaniku fazy typu CZF-
BS, który ma zadanie utrzymać napięcie na przycisku PWP1, podczas zaniku jednej lub dwóch faz 
zasilających.  

 

 

 OBLICZENIA TECHNICZNE  

7.1. PARAMETRY LINI ZASILAJĄCEJ LZ  

a) obliczenia obciążenia szczytowego linii zasilającej LZ 

n = 12 
Pi = 165 kW 
kj = 0,367 
Ps = kj * Pi = 0,367*165 = 60,5 kW 
Ib = Ps / √3 * Un * cosφ = 60,5 kW / 1,73 * 400V * 0,93 = In > Is → In = 55,3A    
 
gdzie: 
n – liczba lokali mieszkalnych 
Pi – moc zainstalowana (przyłączeniowa) [kW] 
kj – współczynnik jednoczesności (wg. normy N SEP-E-002) 
PS – moc szczytowa (obliczeniowa) [kW] 
IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) [A] 

b) dobór przekroju linii zasilającej ze względu na obciążalność prądową długotrwałą: 

Dla przeniesienia obliczeniowej mocy szczytowej z zachowaniem ok. 50% rezerwy, dobrano przewody 
miedziane jednożyłowe o przekroju 50mm2 typu YKY 5x50mm2 o obciążalności prądowej długotrwałej 
IZ=200A.  
 

 Ib ≤ In ≤ Iz  → 55,3 A ≤ 150 A ≤ 200 A 
 I2 ≤ 1,45 * Iz  → 1,6 * In ≤ 1,45 * Iz 

     1,6 * 55,3 A  ≤ 1,45 * 200 A 
     88,48 A ≤ 290 A 

                                                                     Warunki spełnione  
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gdzie: 
IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) [A] 
IN – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego [A] 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała kabli i przewodów [A] 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  
      (k=1,6 dla wkładek bezpiecznikowych, k=1,45 dla wyłączników instalacyjnych nadprądowych) 
 
 

7.2. PARAMETRY WEWNĘTZRNEJ LINI ZASILAJĄCEJ  

Do obliczenia parametrów wewnętrznych linii zasilających, wybrano przypadek najbardziej 
niekorzystny w etapie I tj. odpływ  obciążony mocą przyłączeniową 150 kW (12x12,5 kW) 

 

a) obliczenia obciążenia szczytowego wewnętrznej linii zasilającej RWLZ 

n = 12 
Pi = 165 kW 
kj = 0,367 
PS = kj * Pi = 0,367*165 = 60,5 kW 
IB = PS / √3 * Un * cosφ = 60,5 kW / 1,73 * 400V * 0,93 = In > Is → In = 55,3A 
 
gdzie: 
n – liczba lokali mieszkalnych 
Pi – moc zainstalowana (przyłączeniowa) [kW] 
kj – współczynnik jednoczesności (wg. normy N SEP-E-002) 
PS – moc szczytowa (obliczeniowa) [kW] 
IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) [A] 
 

b) dobór przekroju wlz ze względu na obciążalność prądową długotrwałą: 

Dla przeniesienia obliczeniowej mocy szczytowej z zachowaniem ok. 20% rezerwy, dobrano przewody 
miedziane o przekroju YKYżo 5x35 mm2 o obciążalności prądowej długotrwałej IZ=171 A. 
 
 

 IB ≤ IN ≤ IZ  → 55,3 A ≤ 146 A ≤ 171 A 

 I2 ≤ 1,45 * IZ  → 1,6 * IN ≤ 1,45 * IZ 
     1,6 * 55,3 A  ≤ 1,45 * 171 A 
     88,48 A ≤ 247 A 

                                                                     Warunki spełnione  
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gdzie: 
IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) [A] 
IN – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego [A] 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała kabli i przewodów [A] 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  
      (k=1,6 dla wkładek bezpiecznikowych, k=1,45 dla wyłączników instalacyjnych nadprądowych) 

 UWAGI KOŃCOWE 

 Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm, 
przepisów i rozporządzeń, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumianą 
wiedzą techniczną i sztuką inżynierską. 

 Trasy prowadzenia obwodów elektrycznych należy skoordynować z innymi instalacjami i 
prowadzić w odległościach zgodnych z przepisami.  

 Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne 
atesty i spełniać odpowiednie przepisy. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalacje zgodnie z dokumentacją projektową, a na 
wszelkie odstępstwa i zmiany winien uzyskać zgodę projektanta i Inwestora. 

 Po wykonaniu instalacji elektrycznych, należy wykonać pomiary odbiorcze, w tym między innymi 
skuteczności szybkiego wyłączenia (ochrony przeciwporażeniowej), rezystancji izolacji kabli i 
przewodów, działania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, rezystancji uziemienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniającą 
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dołączyć do niej protokoły 
pomiarowe z badań odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby. 

 
 

 SPIS RYSUNKÓW – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

OŚWIETLENIE PIWNICY     - rys. 1  
KLATKA SCHODOWA         - rys. 2  
SCHEMAT IDEOWY TABLICY GWP    - rys. 3  
SCHEMAT IDEOWY TABLICY RWLZ    - rys. 4  
SCHEMAT IDEOWY TABLICY TA    - rys. 5  
SCHEMAT IDEOWY SZKIELET SIECI    - rys. 6  
WYMIAROWANIE TABLICY LICZNIKOWEJ 3F SPX/X  - rys. 7  
 

 Wykaz przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym opracowaniu 
części teletechnicznej. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi 
zmianami. 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 

 Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz 
PN-HD 60364-6:2008; Instalacje elektryczne niskiego napięcia, część 6 - Sprawdzanie. 

 EN 50173-1:2002 – opisująca systemy okablowania strukturalnego z zastosowaniem 
komponentów kat.5,6,7 oraz rozwiązania światłowodowe. 

 PN-EN 50173-1:2003 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
1:Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

 (PN)-EN 50174-1;2001 – Technika informatyczna – instalacja okablowania. Część 1 –   
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

 (PN)-EN50174-2;2001 – Technika informatyczna – instalacja okablowania. Część 2 – 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50346:2004 – Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania. 

 PN-EN 50310 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 BN-88/8984-19 – Telekomunikacyjne sieci wewnątrz zakładowe przewodowe. 
 N SEP-E-004 Warszawa 2006. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 

Projektowanie i budowa. 
 ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.  

 ZAŁĄCZNIKI 
 ZAŁĄCZNIK 1  - Przedmiar kosztorysowy  

















Kosztorys inwestorski 3-go Maja 3 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00052A88)
strona nr: 1

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-

Podstawa
<-

Opis robót
<-

Jm
<-

Ilość
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Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Demontaże
1.1 KNR 

403/1001/3
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton

m 135
1.2 KNR 

403/1001/7
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton

m 5
1.3 KNR 508/803/7 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, objętość do 1.00·dm3 szt 1
1.4 KNR 508/803/8 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 

1·dm3 szt 300
1.5 KNR 508/802/7 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 1.00·dm3 szt 1
1.6 KNR 508/802/8 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 

1·dm3 szt 2 100
1.7 KNR 508/404/1 Analogia demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych 

otworach, masa do 10·kg szt 19
2 Element Montaże
2.1 KNR 

403/1012/4
Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150·mm

m 50
2.2 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, 

masa do 20·kg GWP szt 1
2.3 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, 

masa do 20·kg RWLZ szt 1
2.4 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, 

masa do 20·kg TA szt 1
2.5 KNR 508/404/2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, 

masa do 20·kg SPx/x szt 12
2.6 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur 

winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm Lgy 35mm2 m 50
2.7 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur 

winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm Lgy 50mm2 m 8
2.8 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur 

winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm Lgy 16mm2 m 10
2.9 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur 

winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm YKXS 5x6 m 3
2.10 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur 

winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm YDY 5x6mm2 m 25
2.11 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur 

winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm HDGs 2x1,5mm2 m 6
2.12 KNR 510/314/8 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu, z ręcznym przebijaniem otworów, strop 

grubości do 30·cm, rura do Fi_zew·80·mm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 5

2.13 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, 
podłoże betonowe, łączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al YDY 4x1,5 mm2 m 80

2.14 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym m 55

2.15 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·20·mm m 55
2.16 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 0,5·kg/m

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 55
2.17 KNR 508/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj 

podłoża betonowy szt 18
2.18 KNR 508/307/7 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do 

przygotowanego podłoża, PWP1 szt 1
2.19 KNR 508/307/2

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 18

2.20 KNR 508/515/9 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych z 
podłączeniem, oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika, 1x36W szt 16

2.21 KNR 508/515/9 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych z 
podłączeniem, oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika, 1x36W AW szt 5

2.22 KNRW 
508/516/5

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych, 
przykręcane do 2x40·W, końcowe RS PRO LED B1 16W 4000K kpl 11

2.23 KNR 
403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
pomiar 20

2.24 KNR 
403/1202/2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego
pomiar 12

2.25 KNR 
403/1205/5

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy ( analogia- pomiar ciagłości przewodów 
ochronnych ) pomiar 1

2.26 KNR 
403/1205/6

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny  ( analogia- pomiar ciagłości przewodów 
ochronnych ) pomiar 3
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2.27 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 0,5·kg/m
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m 50

2.28 Dokumentacja powykonawcza kpl 1
2.29 Kierownik robót kpl 1


