
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 2 3 4 5

1 IT-01.01.01.

Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 

mm w rowie kablowym wykopanym i 

zasypanym mechanicznie w gruncie kat. 

IV (1 kabel)

m 7

2 IT-01.01.01.

Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 

mm w rowie kablowym wykopanym i 

zasypanym mechanicznie w gruncie kat. 

IV (każdy następny kabel)

m 7

3 IT-01.01.01.

Wykonanie przepustów o długości do 60 

m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie 

kat. IV - rury HDPE o śr. 110 mm

m 33

4 IT-01.01.01.

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 

powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm 

w otwór wolny kanalizacji kablowej

m 33

5 IT-01.01.01.

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 

powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm 

w otwór częściowo zajęty kanalizacji 

kablowej

m 33

 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
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6 IT-01.01.01.

Montaż złączy przelotowych kabli 

wypełnionych typu kanałowego ułożonych 

w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon 

wzmocnionych na kablu o 10 parach

złącz. 2

7 IT-01.01.01.

Montaż złączy przelotowych kabli 

wypełnionych typu kanałowego ułożonych 

w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon 

wzmocnionych na kablu o 20 parach

złącz. 2

8 IT-01.01.01.
Zabezpieczenie kabli rurą dzieloną fi 120 - 

analogia
m 201

9 IT-01.01.01.
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 

10 parach
odc. 1

10 IT-01.01.01.
Pomiary tłumienności skutecznej przy 

jednej częstotliwości kabla o 10 parach
odc. 1

11 IT-01.01.01.

Pomiary tłumienności zbliżno- i 

zdalnoprzenikowej przy jednej 

częstotliwości kabla o 10 parach

odc. 1

12 IT-01.01.01.
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 

20 parach
odc. 1

13 IT-01.01.01.
Pomiary tłumienności skutecznej przy 

jednej częstotliwości kabla o 20 parach
odc. 1

14 IT-01.01.01.

Pomiary tłumienności zbliżno- i 

zdalnoprzenikowej przy jednej 

częstotliwości kabla o 20 parach

odc. 1

15 IT-02.02.02.

Zawieszanie kabli nadziemnych na 

podbudowie słupowej - zaciąganie ręczne 

kabla ósemkowego o śr. zewn. mniejszej 

od 15 mm - analogia

m 90

16 IT-02.02.02.

Montaż osprzętu (klamry) do 

podwieszania kabli nadziemnych na 

podbudowie słupowej żelbetowej

szt. 1

17 IT-02.02.02.

Zawieszanie ósemkowych kabli 

światłowodowych na podbudowie 

słupowej z ziemi - analogia

m 466

18 IT-02.02.02.

Montaż klamer do podwieszania kabli 

światłowodowych na podbudowie 

słupowej żelbetowej

szt. 7

2. Przełożenie napowietrznej linii światłowodowej Multiplay


