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Dla oświetlenia ul. Miodowej w Kaletach przewidziano budowę oświetlenia drogowego oprawami w II klasie 
ochronności w technologii LED o mocy z zakresu 15÷30W (±5W) o temperaturze barwowej z zakresu 3200 – 
4300K z wbudowanym zasilaczem programowalnym umożliwiającym redukcje mocy w wybranych 
godzinach. Oprawy zostaną zabudowane na słupach aluminiowych, naturalnie anodowanych obsadzonych na 
fundamentach prefabrykowanych zabezpieczonych elastomerem lub substancją równoważną. Słupy 
oświetleniowe usytuowano w poboczu jednostronnie w rozstawie min. 23m i  max. 30m zgodnie z planem 
sytuacyjnym nr 2.01 i 2.02. Zastosowano latarnie o wysokości 6m z wysięgnikiem 0,5m/90st/5st oraz bez 
wysięgnika.
W celu zasilenia przedmiotowego oświetlenia drogowego projektuje się na istniejącym słupie linii 
napowietrznej nN nr 110 typu Kr - 10/ŻN rozłącznik bezpiecznikowy słupowy przy ul. Paderewskiego wraz z 
ogranicznikami przepięć. Przy słupie należy wykonać uziemienie o wartości <10Ω. Zasilanie należy wykonać 
z istniejącego napowietrznego obwodu oświetlenia drogowego 1x AL 25-35mm2 + N. Wszystkie prace 
związanie z budową zasilania oświetlenia na slupie nr 110 typu Kr-10/ŻN należy wykonać metodą prac pod 
napięciem (PPN) na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Tauron Dystrybucja S.A. Linię 
zasilającą projektowane latarnie drogowe oraz połączenia pomiędzy nimi należy wykonać kablem np. YAKY 
3(4)x16mm2 0,6/1kV (3(i 4) żyłę należy unieczynnić poprzez wycięcie na końcach kabla każdego odcinka). 
Oprawy drogowe należy zasilić poprzez zastosowanie izolacyjnych złącz kablowych w II klasie ochronności 
lub złącza równoważnego umieszczonych we wnękach latarni. W każdym IZK należy zastosować 
bezpiecznik D01 2A. Połączenia oprawy z IZK wykonać przewodem 2x (1mm2 LGs 450/750V), faza 
kolorem czarnym lub brązowym, punkt N kolorem niebieskim bez żadnych dodatkowych osłon (rur 
ochronnych). Zabrania się uziemiania latarni oraz innych metalowych elementów.

Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.
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Obmiar

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

Prace przygotowawcze1

kmWytyczenie trasy linii w terenie przejrzystymKNR 5-03I
0101-01
analogia

1
d.1

0,303km0,303

0,303RAZEM

kplNadzory branżowe, opłaty pozostałeOpracowanie
własne
wycena

indywidualna

2
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplProjekt zabezpieczenia robót w pasie drogowymOpracowanie
własne
wycena

indywidualna

3
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

kpl.Montaż znaków drogowych na konstrukcjiKNNR 5
1010-02
analogia

4
d.1

6,000kpl.6

6,000RAZEM
Budowa linii kablowej2

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm (od słupa zasilającego w kier latarnii nr 1)

KNR 2-01
0126-01
analogia

5
d.2

121,200m2303 * 0,4

121,200RAZEM

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i 
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0701-0102

6
d.2

292,000m303 - 2 - 9

292,000RAZEM

mPrzewierty ręczne dla rury z HDPE o śr.do 100 mm pod 
obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 
poj/h) - przejście pod zjazdem z ul. Paderewskiego na ul. 
Miodową
Krotność = 1,5

KNNR 5
0722-03

z.sz.2.14.
9902-02

7
d.2

2,000m2

2,000RAZEM

mKopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o 
głębokości do 1,0 m i szer. dna do 1,0 m w gruncie kat. I-II 
(przejście pod odgałęzieniem ul Miodowej w kier. bud. nr 
12)

KNR 2-01
0702-0703
analogia

8
d.2

9,000m9

9,000RAZEM

mPrzekopy kontrolne o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 1 w 
gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0701-04
analogia

9
d.2

7,000m7

7,000RAZEM

mUkładanie bednarki FeZn minimum 30x4mm (bednarka o 
przekroju do 120 mm2) w wykopie

KNNR 5
0603-01
analogia

10
d.2

47,000m17 + 30

47,000RAZEM

mMechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.2 
m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II,
zasypanie bednarki FeZN 30x4

KNR 2-01
0705-01
analogia

11
d.2

47,000m17 + 30

47,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.do 0.4 m

KNR 5-10
0301-01

12
d.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
303,000m303

303,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych RHDPEk o śr. minimum 50 mm 
w wykopie

KNR 5-10
0303-01
analogia

13
d.2

71,000m71

71,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych RHDPE-U o śr. minimum 75 mm 
w wykopie

KNR 5-10
0303-01
analogia

14
d.2

6,000m6

6,000RAZEM

mUkładanie kabli YAKXS 3x16mm2 w rowach kablowych 
ręcznie - długość trasowa poza rurami ochronnymi

KNNR 5
0707-01

15
d.2

235,000m303 - 68

235,000RAZEM

mUkładanie kabli YAKXS 3x16mm2 w rurach osłonowychKNNR 5
0713-01
analogia

16
d.2

77,000m71 + 6

77,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na kabel na dno 
rowu kablowego o szer.do 0.4 m

KNR 5-10
0301-01

17
d.2

303,000m303

303,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. I-II

KNNR 5
0702-01

18
d.2

96,960m3303 * 0,8 * 0,4

96,960RAZEM
Montaż latarni i osprzętu3

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych 
anodowanych - 6m na fundamencie prefabrykowanym 
(kolor anodowania naturalny)

KNNR 5
1001-02
analogia

19
d.3

11,000szt.11

11,000RAZEM

kpl.p
rzew

.

Montaż przewodów do LGs 1mm2 450/750V opraw 
oświetleniowych LED 15-30W, T=3200 - 4300K - 
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 
wysokości latarń do 6 m

KNNR 5
1003-02
analogia

20
d.3

12,000kpl.p
rzew

.

12

12,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 15-30W, 
T=3200 - 4300K na wierzchołku słupa

KNNR 5
1004-02

21
d.3

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Montaż wysięgników rurowych aluminiowych anodowanych 
na słupie - 0,5/90st/5st. (kolor anodowania naturalny)

KNNR 5
1002-01
analogia

22
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż wysięgników rurowych aluminiowych anodowanych 
na słupie - 0,5m/5st. (kolor anodowania naturalny)

KNNR 5
1002-01
analogia

23
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM
Uzbrojenie słupa nN nr 110 typu Kr-10/ŻN - zasilanie oświetlenia drogowego - (PRACE W
PPN)

4

szt.Montaż rozłącznika bezpiecznikowego słupowego 1 -
fazowego z wyposażeniem w technologii PPN

KNNR 5
0902-04
analogia

24
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mUkładanie kabli YAKXS 3x16mm2 przez wciąganie do rur 

osłonowych mocowanych na słupie nr 110 Kr-10/ŻN w 
technologii PPN

KNNR 5
0717-05
analogia

25
d.4

3,000m3

3,000RAZEM

mUkładanie kabli YAKXS 3x16mm2 bezpośrednio na 
słupach nN w technologii PPN

KNNR 5
0717-01
analogia

26
d.4

8,000m8

8,000RAZEM

szt.Montaż ograniczników przepięć 0,28/0,5kV/kA na słupie nr 
110 typu Kr-10/ŻN w technologii PPN

KNNR 5
0902-07
analogia

27
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

mMontaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie 
kat.I-II - FeZn 30x4mm w technologii PPN

KNNR 5
0907-01

28
d.4

47,000m17 + 30

47,000RAZEM

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat I-II - pręty fi 20

KNNR 5
0907-04

29
d.4

12,000m6 + 3 + 3

12,000RAZEM
Prace powykonawcze5

kmInwentaryzacja powykonawczaKNR 5-03I
0101-01
analogia

30
d.5

0,303km0,303

0,303RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia - YAKXS 3x16mm2 (10 odcinków)

KNNR 5
1301-01

31
d.5

30,000pomi
ar

10 * 3

30,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel YAKXS 3x16mm2KNNR 5
1302-02

32
d.5

30,000odc.10 * 3

30,000RAZEM

pomi
ar

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

KNNR 5
1303-01

33
d.5

10,000pomi
ar

10

10,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-02

34
d.5

20,000pomi
ar

10 * 2

20,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5
1304-01

35
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 
pomiar)

KNNR 5
1304-02

36
d.5

2,000szt.2

2,000RAZEM
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