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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Budowa linii światłowodowej
1.1 TPSA 39/301/17

Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii 
IV, RHDPE Fi·32·mm w zwojach, 1 rura w ruroci ągu 0,308 km

1.2 TPSA 39/301/18
Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii 
IV, RHDPE Fi·32·mm w zwojach, dodatek za ka Ŝdą nast ępną rur ę w ruroci ągu 0,308 km

1.3 TPSA 39/309/1
Monta Ŝ zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·32·mm , zł ączki skr ęcane 6 szt

1.4 TPSA 39/206/5
Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, ruroci ągi kablowe w ziemi, spr ęŜarka, 
rury Fi·32·mm 2 odcinek

1.5 TPSA 39/104/31 (1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi me tod ą płucz ąco-wiercon ą sterowan ą, 
kategoria gruntu IV, przepust do 30·m, rury HDPE Fi ·110·mm, nakłady podstawowe (na 1·m) 32 m

1.6 TPSA 39/104/31 (2)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi me tod ą płucz ąco-wiercon ą sterowan ą, 
kategoria gruntu IV, przepust do 30·m, rury HDPE Fi ·110·mm, nakłady pozostałe (na 1 
przepust) 2 szt

1.7 TPSA 39/104/37 (1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi me tod ą płucz ąco-wiercon ą sterowan ą, 
kategoria gruntu IV, przepust do 60·m, rury HDPE Fi ·110·mm, nakłady podstawowe (na 1·m) 48 m

1.8 TPSA 39/104/37 (2)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi me tod ą płucz ąco-wiercon ą sterowan ą, 
kategoria gruntu IV, przepust do 60·m, rury HDPE Fi ·110·mm, nakłady pozostałe (na 1 
przepust) 1 szt

1.9 KNR 502/201/6
Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem otwartym, grunt kategorii 
IV, przepust rur ą stalow ą Fi·100·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12 m

1.10 KNR 501/107/1
Przeło Ŝenie rury AROT - analog 10 m

1.11 TPSA 39/202/3
Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi·32·mm - 
wci ąganie do rury AROT 55 m

1.12 TPSA 39/202/2
Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·32·mm - 
wci ąganie do rur przepustowych 92 m

1.13 TPSA 40/504/1
Układanie kabla wypełnionego w gotowym rowie kablow ym z zasypaniem r ęcznym, pierwszy kabel
o średnicy do 30·mm kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 400 m

1.14 TPSA 40/301/3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV 2 szt

1.15 TPSA 40/322/3
Monta Ŝ elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób nieuprawnionych w istniej ących
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pr ętami, rama ci ęŜka lub lekka 2 szt

1.16 KNR 526/201/4
Monta Ŝ zamków Abloy 2 szt

1.17 TPSA 39/613/1
Monta Ŝ stela Ŝy zapasów kabli światłowodowych, monta Ŝ w studni 1 szt

1.18 TPSA 39/613/2
Monta Ŝ stela Ŝy zapasów kabli światłowodowych, monta Ŝ w komorze kablowej 1 szt

1.19 KNR 501/119/5
Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur RHDPE do bu dynków, podło Ŝe: beton, 1 otwór 
wprowadzony do budynku 1 szt

1.20 TPSA 39/501/1
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wci ągark ą mechaniczn ą z 
rejestratorem siły, rury z warstw ą po ślizgow ą z link ą, kabel w odcinkach 2·km 0,55 km

1.21 KNR 501/605/11
Umocowanie kabla na ścianie, z przykryciem osłon ą, ściana betonowa, kabel do Fi·15·mm 18 m

1.22 TPSA 39/610/1
Otwarcie i zamkni ęcie muf zł ączowych odgał ęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady
na 1 kabel odgał ęźny do tabl. 0608) 1 zł ącze

1.23 TPSA 39/611/1
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgał ęźnych do zł ącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy 1 zł ącze

1.24 TPSA 39/601/1
Spawanie kabla światlowodowego w otwartej mufie 1 zł ącze

1.25 TPSA 39/601/2
Spawanie kabla światłowodowego w otwartej mufie 9 zł ącze

1.26 TPSA 39/701/1
Monta Ŝ przeł ącznic światłowodowych, przeł ącznica skrzynkowa, jeden ł ącznik centruj ący i 
jeden patchcord 1 szt

1.27 TPSA 39/701/2
Monta Ŝ przeł ącznic światłowodowych, przeł ącznica skrzynkowa, dodatek za ka Ŝdy nast ępny 
jeden ł ącznik centruj ący i jeden patchcord 47 szt

1.28 TPSA 39/607/1
Monta Ŝ zł ączy ko ńcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przeł ącznica skrzynkowa, 
jeden spajany światłowód 1 zł ącze
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1.29 TPSA 39/607/2

Monta Ŝ zł ączy ko ńcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przeł ącznica skrzynkowa, 
dodatek za ka Ŝdy nast ępny spajany światłowód 23 zł ącze

1.30 TPSA 39/901/5
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta Ŝowe z kabla, mierzony 1 
światłowód 1 odcinek

1.31 TPSA 39/901/6
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta Ŝowe z kabla, dodatek za 
kaŜdy nast ępny zmierzony światłowód 23 odcinek

1.32 TPSA 39/901/7
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka regeneratorowego 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.33 TPSA 39/901/8
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka regeneratorowego 
z przeł ącznicy, dodatek za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód 23 odcinek

1.34 TPSA 39/902/1
Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
indywidualny, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.35 TPSA 39/902/2
Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
indywidualny, dodatek za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód 23 odcinek

1.36 KNR 231/815/2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla pieszych, płyty betonowe 
50x50x7·cm na podsypce piaskowej 16 m2

1.37 KNR 231/502/4
Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zapraw ą cementow ą 16 m2

1.38 KNR 231/815/1
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla pieszych, płyty betonowe 
35x35x5·cm na podsypce piaskowej 61 m2

1.39 KNR 231/502/2
Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ą 
cementow ą 61 m2

1.40 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rz ędowej, na podsypce piaskowej, r ęcznie, 50 m2

1.41 KNR 11/317/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubo ści 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubo ści 50·mm z wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą, typ·10 50 m2

1.42 KNR 231/805/4
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregula rnej, na podsypce cementowo-piaskowej, 
r ęcznie, wysoko ść kostki 10·cm 49 m2

1.43 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cemento wo-piaskowej, kostka nieregularna o 
wysoko ści 10·cm 49 m2

1.44 KNR 231/811/4
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,  z wypełnieniem spoin zapraw ą 
cementow ą, grubo ść płyt 15·cm 120 m2

1.45 KNR 231/309/2
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sze ściok ątnych, grubo ści 15·cm, z wypełnieniem 
spoin piaskiem 120 m2


