
1 2 3 4 5

1 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.2 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych -

pojedynczych o długości do 12 m                          

( odporowy O-12E/12) KOMPLET na     

jedno stanowisko

szt. 1

1.3 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych -

pojedynczych o długości do 12 m                         

( rozgałęźno-narożno-krańcowy RNK-

12E/15) KOMPLET na jedno stanowisko

szt. 1

1.4 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż uziomów lub przewodów 

uziemiających w gruncie kat.IV

m 12

1.5 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie kat

III - komplet

m 6

1.6 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi; grunty spoiste kat. IIIIV

- wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96

m3 9

1.7 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i 

tabliczki numeracyjne

szt. 2

1.8 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż ogranicznika przepięć w liniach 

napowietrznych nn z przewodów izolowanych

szt. 8

Usunięcie kolizji nn 0,4kV ul. KLAPACZ - nr 41-50

1.1 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla słupow 

elektroenergetycznych linii napowietrznych 

m3 9

 PRZEDMIAR ROBÓT

zad.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare 

Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - etap I

E-BRANŻA INSTALACYJNA ELEKTROENERGETYCZNA

CPV 45231000-5

Lp.

 Kod poz.           

Przedmiaru / 

Podstawa cen

Wyszczególnienie rodzajów robót opis robót, 

lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz 

obliczanie ilości jednostek przedmiarowych

Jm.
Ilość 

jednostek



1.9 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 41 (przyłącze napowietrzne 

AL 4x25mm2 ) - komplet

kpl. 1

1.10 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 41 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,01

1.11 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przyłączy napowietrznych z 

przewodów izolowanych typu

AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika 

samochodowego - WLZ

budynek nr 46 - komplet

kpl. 1

1.12 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych - WLZ budynek nr 46 

(odtworzenie zasilania, przewody z odzysku) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,02

1.13 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 48

(przyłącze napowietrzne AL 4x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.14 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 48 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,03

1.15 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przyłączy napowietrznych z 

przewodów izolowanych typu

AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika 

samochodowego - WLZ

budynek nr 50 - komplet

kpl. 1

1.16 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych - WLZ budynek nr 50 

(odtworzenie zasilania, przewody z odzysku) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,02

1.17 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przyłączy napowietrznych z 

przewodów izolowanych typu

AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika 

samochodowego - WLZ

budynek nr 2 - komplet

kpl. 1

1.18 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych - WLZ budynek nr 2 (odtworzenie 

zasilania, przewody z

odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,03

1.19 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

/KNNR 9

0903-02

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju 70 mm2 - linia główna LG

km/

1

prze

w

0,42



1.20 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG

km/

1

prze

w

0,08

1.21 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o 

przekroju 70 mm2 - linia główna LG

km/

1

prze

w

0,09

1.22 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych o przekroju do 4x70 mm2 - linia 

głóna LG

km/

1

prze

w

0,09

1.23 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl. 1

1.24 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

- (analogia) - materiał z odzysku

kpl. 1

1.25 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż słupów żelbetowych linii NN 

bliźniaczych ( nr 1102)

szt. 1

1.26 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż słupów wirowanych linii NN 

pojedynczych z ustojami ( nr 1103)

szt. 1

1.27 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Koszt utylizacji (przyjęcia na wysypisko) 

gruntu

t 4

1.28 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Transport wewnętrzny konstrukcji słupów nn 

na odległość do 20.0 km

(wywóz demontowanych słupów słupów nn 

0,4kV wraz z osprzętem na

plac właściciela - kalkulacja własna)

t 1,35

1.29 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

kalkulacja

własna

Wyłączenie wraz z dopuszczeniem kpl. 1

2

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.30 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn WLZ typu AsXSn

4x25mm2

km/

1

prze

w

0,07

1.31 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG (AL 4x70+35mm2)

km/

1

prze

w

0,03

3

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.32 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla

słupow elektroenergetycznych linii 

napowietrznych niskiego napiecia

m3 13,5

1.33 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych -

pojedynczych o długości do 12 m ( rozgałęźno-

narożno-krańcowy RNK- 12E/15) KOMPLET 

na jedno stanowisko

szt. 1

Uzupełnienie lini napowietrznej i przyłączyWLZ w przypadku braku 

podstawowej długości

Usunięcie kolizji nn 0,4kV ul. KLAPACZ - nr 53-61



1.34 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych -

pojedynczych o długości do 12 m ( odporowy 

O-12E/12) KOMPLET na jedno stanowisko

szt. 1

1.35 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych - pojedynczych o 

długości do 12 m ( narożny N-12E/12) 

KOMPLET na jedno stanowisko

szt. 1

1.36 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż uziomów lub przewodów 

uziemiających w gruncie kat.IV

m 12

1.37 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie kat

III

m 6

1.38 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi; grunty spoiste kat. IIIIV

- wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96

m3 13,5

1.39 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i 

tabliczki numeracyjne

szt. 3

1.40 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż ogranicznika przepięć w liniach 

napowietrznych nn z przewodów

izolowanych

szt. 12

1.41 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 53

(przyłącze napowietrzne AL 4x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.42 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 53 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,01

1.43 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 55 (przyłącze napowietrzne 

AL 4x25mm2 ) - komplet

kpl. 1

1.44 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 55 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,01

1.45 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 60 (przyłącze napowietrzne 

AL 4x25mm2 ) - komplet

kpl. 1

1.46 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 60 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,02

1.47 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju 70 mm2 - linia

główna LO (w kierunku słupa nr 1107) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,22



1.48 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LO (w kierunku słupa nr 

1107) - komplet

km/

1

prze

w

0,04

1.49 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 57 gospodarczy

(przyłącze napowietrzne AL 4x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.50 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 57 gospodarczy

(odtworzenie zasilania, przewody z odzysku) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,03

1.51 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 57

(przyłącze napowietrzne AL 2x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.52 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 57 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,01

1.53 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przyłączy napowietrznych z 

przewodów izolowanych typu

AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika 

samochodowego - WLZ

budynek GIMNAZJUM - komplet

przy

łącz

e

1

1.54 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych - WLZ budynek GIMNAZJUM 

(odtworzenie zasilania, przewody

z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,03

1.55 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przyłączy napowietrznych z 

przewodów izolowanych typu

AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika 

samochodowego - WLZ

budynek nr 59

przy

łącz

e

1

1.56 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych - WLZ budynek nr 59 

(odtworzenie zasilania, przewody z

odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,02

1.57 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 61

(przyłącze napowietrzne AL 2x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.58 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 61 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,02



1.59 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju 70 mm2 - linia główna LG

km/

1

prze

w

0,83

1.60 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG

km/

1

prze

w

0,17

1.61 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl. 2

1.62 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

- (analogia) - materiał z odzysku

kpl. 2

1.63 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż słupów żelbetowych linii NN 

rozkracznych ( nr 1106)

szt. 1

1.64 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż słupów żelbetowych linii NN 

bliźniaczych ( nr 1108, 1109)

szt. 2

1.65 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Koszt utylizacji (przyjęcia na wysypisko) 

gruntu

t 6

1.66 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Transport wewnętrzny konstrukcji słupów nn 

na odległość do 20.0 km

(wywóz demontowanych słupów słupów nn 

0,4kV wraz z osprzętem na

plac właściciela - kalkulacja własna)

t 2,7

1.67 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wyłączenie wraz z dopuszczeniem kpl. 1

4

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.68 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn WLZ typu AsXSn

4x25mm2 (odtworzenie zasilania, przewody z 

odzysku)

km/

1

prze

w

0,05

1.69 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG (AL 4x70+35mm2)

km/

1

prze

w

0,03

5

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.70 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla

słupow elektroenergetycznych linii 

napowietrznych niskiego napiecia

m3 4,5

1.71 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych -

pojedynczych o długości do 12 m ( rozgałęźno-

przelotowo-przelotowy

RPP-12E/12) KOMPLET na jedno stanowisko

szt. 1

1.72 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż uziomów lub przewodów 

uziemiających w gruncie kat.IV

m 12

1.73 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie kat III

m 6

1.74 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi; grunty spoiste kat. IIIIV

- wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96

m3 4,5

Uzupełnienie lini napowietrznej i przyłączyWLZ w przypadku braku 

podstawowej długości

Usunięcie kolizji nn 0,4kV ul. KLAPACZ - nr 101



1.75 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i 

tabliczki numeracyjne

szt. 1

1.76 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż ogranicznika przepięć w liniach 

napowietrznych nn z przewodów

izolowanych

szt. 4

1.77 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 101

(przyłącze napowietrzne AL 2x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.78 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 101 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,01

1.79 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju 70 mm2 - linia

główna LO (w kierunku słupa nr 517 - 5/3) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,4

1.80 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LO (w kierunku słupa nr 517 

- 5/3) - komplet

km/

1

prze

w

0,08

1.81 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju 70 mm2 - linia

główna LG (w kierunku słupa 511 - 520) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,44

1.82 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG (w kierunku słupa 511-

520) - komplet

km/

1

prze

w

0,09

1.83 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl. 1

1.84 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

- (analogia) - materiał z odzysku

kpl. 1

1.85 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż słupów żelbetowych linii NN 

rozkracznych ( nr 512)

szt. 1

1.86 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Koszt utylizacji (przyjęcia na wysypisko) 

gruntu

t 2

1.87 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Transport wewnętrzny konstrukcji słupów nn 

na odległość do 20.0 km

(wywóz demontowanych słupów słupów nn 

0,4kV wraz z osprzętem na

plac właściciela - kalkulacja własna)

t 0,9

1.88 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wyłączenie wraz z dopuszczeniem kpl. 1

6

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.89 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG (AL 4x70+35mm2)

km/

1

prze

w

0,01

Uzupełnienie linii napowietrznych przyłączyWLZ w przypadku braku 

podstawowej długości



7

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.90 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie 

kat. III wraz z zasypaniem dla

słupow elektroenergetycznych linii 

napowietrznych niskiego napiecia

m3 4,5

1.91 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanych -

pojedynczych o długości do 12 m ( narożny E-

12E/15) KOMPLET na jedno stanowisko

szt. 1

1.92 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Zagęszczenie nasypów ubijakami 

mechanicznymi; grunty spoiste kat. IIIIV

- wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96

m3 4,5

1.93 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i 

tabliczki numeracyjne

szt. 1

1.94 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącego przyłącza 

napowietrznego z przewodów nieizolowanych

z udziałem podnośnika samochodowego - 

WLZ budynek nr 108

(przyłącze napowietrzne AL 4x25mm2 ) - 

komplet

kpl. 1

1.95 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych - WLZ 

budynek nr 108 (odtworzenie

zasilania, przewody z odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,03

1.96 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przyłączy napowietrznych z 

przewodów izolowanych typu

AsXSn lub podobnych z udziałem podnośnika 

samochodowego - WLZ budynek nr 110 - 

komplet

przy

łącz

e

1

1.97 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn typu AsXSn lub

podobnych - WLZ budynek nr 110 

(odtworzenie zasilania, przewody z

odzysku) - komplet

km/

1

prze

w

0,01

1.98 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

NN o przekroju 70 mm2 - linia

główna LG (w kierunku słupa 521 - 523) - 

komplet

km/

1

prze

w

0,32

1.99 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG (w kierunku słupa 521-

523) - komplet

km/

1

prze

w

0,06

1.100 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl. 1

1.101 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku

- (analogia) - materiał z odzysku

kpl. 1

1.102 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż słupów żelbetowych linii NN 

rozkracznych ( nr 522)

szt. 1

1.103 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Koszt utylizacji (przyjęcia na wysypisko) 

gruntu

t 2

Usunięcie kolizji nn 0,4kV ul. KLAPACZ - nr 110



1.104 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Transport wewnętrzny konstrukcji słupów nn 

na odległość do 20.0 km

(wywóz demontowanych słupów słupów nn 

0,4kV wraz z osprzętem na

plac właściciela - kalkulacja własna)

t 0,9

1.105 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wyłączenie wraz z dopuszczeniem kpl. 1

8

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.106 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów izolowanych linii 

napowietrznej nn WLZ typu AsXSn

4x25mm2 (odtworzenie zasilania, przewody z 

odzysku)

km/

1

prze

w

0,02

1.107 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż przewodów nieizolowanych o 

przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - linia główna LG (AL 4x70+35mm2)

km/

1

prze

w

0,01

9

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5

1.108 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w 

gruncie kat. III-IV

m3 24,75

1.109 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o 

masie do 2.0 kg/m na napięcie

znamionowe poniżej 110 kV w rowach 

kablowych

m 210

1.110 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu 

kablowego o szer.do 0.6 m

m 110

1.111 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w 

gruncie kat. III-IV

m3 19,25

1.112 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego 

o przekroju żył do 400 mm2

szt. 6

1.113 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mufy z tworzyw termokurczliwych 

przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 

o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych w rowach kablowych

szt. 1

1.114 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Układanie rur ochronnych RHDPE 160 o 

śr.do 160 mm w wykopie

m 26

1.115 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 

30 mm w rurze ochronnej

m 3

1.116 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i 

kabel (analogia)

szt. 1

1.117 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż istniejącej głowicy kablowej i kabla szt. 1

1.118 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 

kg/m układanych w gruncie

kat. III-IV

m 144

1.119 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km

grunt.kat. III-IV (pozycja wlasna)

m3 5,5

1.120 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

m3 5,5

1.121 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Badanie linii kablowej S.N. - komplet (w tym 

wyładowania niezupełne)

odci

nek

1

Uzupełnienie linii napowietrznych przyłączyWLZ w przypadku braku 

podstawowej długości

Usunięcie kolizji SN 20kV



1.122 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wyłączenie wraz z dopuszczeniem kpl. 1

10

IE-01.03.01                             

IE-01.03.02  

45231000-5 

1.123 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w 

gruncie kat. III-IV

m3 63,45

1.124 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Układanie rur ochronnych dzielonych HDPE 

A160PS w wykopie

m 141

1.125 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu 

kablowego o szer.do 0.6 m

m 282

1.126 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w 

gruncie kat. III-IV

m3 42,3

1.127 IE-01.03.01                             

IE-01.03.02                        

Wyłączenie wraz z dopuszczeniem kpl. 2

Układanie rur dzielonych kolizji SN 20kV - zabezpieczenie


