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^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 Remont garaży1.1 DEMONTAŻE,1d.1.1 KNR-W 4-030903-01 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.15 kpl. 15,00RAZEM 15,002d.1.1 KNR-W 4-030904-01 Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt10 szt 10,00RAZEM 10,003d.1.1 KNR-W 4-031121-01 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-lacyjnej dla prądu do 25 A szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,004d.1.1 KNR-W 4-031113-05 Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych złączkami, ułożonych na uchwytach m41 m 41,00RAZEM 41,005d.1.1 KNR-W 4-031114-01 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m48 m 48,00RAZEM 48,006d.1.1 KNR-W 4-031116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m64 m 64,00RAZEM 64,007d.1.1 KNR-W 4-031122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -ilość biegunów 2 szt.12 szt. 12,00RAZEM 12,008d.1.1 KNR-W 4-031124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,009d.1.1 KNR-W 4-031134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,0010d.1.1 kalk. własna Demontaż tablicy RZT - sprawdzenie istniejących odbiorów, przedłużenie ob-wodów, przepięcie do tablicy RGgaraż kpl1 kpl 1,00RAZEM 1,001.2  KABLE ,PRZEWODY, PŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE11d.1.2 KNR 4-031003-07 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.12 otw. 12,00RAZEM 12,0012d.1.2 KNR 4-031003-22 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.8 otw. 8,00RAZEM 8,0013d.1.2 KNR 4-031003-24 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 80 mm otw.8 otw. 8,00RAZEM 8,0014d.1.2 KNR 5-080701-02 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg naścianie (2 mocowania) szt.98 szt. 98,00RAZEM 98,00- 2 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem15d.1.2 KNR 5-080705-07 Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - koryt-ko 100 mm kompletne m98 m 98,00RAZEM 98,0016d.1.2 KNR 5-080110-04analogia R=1.5 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG75na kortkach m98 m 98,00RAZEM 98,0017d.1.2 KNR 5-080204-07 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur m98*5 m 490,00RAZEM 490,0018d.1.2 KNR 4-031001-05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m120+85+78+78 m 361,00RAZEM 361,0019d.1.2 KNR 4-031001-26 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w cegle m36 m 36,00RAZEM 36,0020d.1.2 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY3x1,5mm2 m120 m 120,00RAZEM 120,0021d.1.2 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym m85 m 85,00RAZEM 85,0022d.1.2 KNR 5-080210-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m78 m 78,00RAZEM 78,0023d.1.2 KNR 5-080210-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym  - YDY5x6mm2 m78 m 78,00RAZEM 78,0024d.1.2 KNR 5-080109-04 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bezzaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże betonowe) - RG36 m36 m 36,00RAZEM 36,0025d.1.2 KNR 5-080204-05 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rurLgY16 m36*5 m 180,00RAZEM 180,0026d.1.2 KNR 4-031012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m36+361 m 397,00RAZEM 397,0027d.1.2 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3(36+361)*0,05*0,05 m3 0,99RAZEM 0,9928d.1.2 KNR 4-010705-07 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach zcegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-mi m36+361 m 397,00RAZEM 397,0029d.1.2 KNR 5-080602-03 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do120mm2 - połączenia wyrównawcze m4+3+7+6+8+3+2+8+6+8 m 55,00- 3 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 55,0030d.1.2 KNR 5-080618-01 ana-logia Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-salnych krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,001.3 ROZDZIELNICE31d.1.3 kalk. własna Montaż RBK00 w RG budynku, podłączenie zasilania, wykonanie koniecznychrobót kpl1 kpl 1,00RAZEM 1,0032d.1.3 KNR-W 5-080401-08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne podkołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-cych aparat3 aparat 3,00RAZEM 3,0033d.1.3 KNR-W 5-080404-08 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża RGgaraż kompletna szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0034d.1.3 KNR-W 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnicaRGar1, wyposażona  zgodnie z projektem szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0035d.1.3 KNR-W 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnicaRGar2, wyposażona  zgodnie z projektem szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0036d.1.3 KNR 5-080813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 2.5 mm2) szt.60 szt. 60,00RAZEM 60,0037d.1.3 KNR 5-080813-03 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 6 mm2) szt.40 szt. 40,00RAZEM 40,0038d.1.3 KNR 5-080813-04 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 16 mm2) szt.4*5 szt. 20,00RAZEM 20,0039d.1.3 KNR 5-140604-02 Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielni-cach szt.16 szt. 16,00RAZEM 16,001.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE40d.1.4 KNR 5-080502-03 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) kpl.16 kpl. 16,00RAZEM 16,0041d.1.4 KNR 5-080511-11analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - oprawa typ C wg pro-jektu szt.16 szt. 16,00RAZEM 16,001.5 APARATY , OSPRZĘT42d.1.5 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plastikowych w podłożu z cegły szt.9+4+4 szt. 17,00RAZEM 17,0043d.1.5 KNR 5-080303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 iprzekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszkanatynkowa szt.9 szt. 9,00RAZEM 9,00- 4 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem44d.1.5 KNR 5-080301-20 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lubgipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt.4+8+4 szt. 16,00RAZEM 16,0045d.1.5 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.4+8+4 szt. 16,00RAZEM 16,0046d.1.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instala-cyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V - Berker kwadrat, biały lubrównoważny szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0047d.1.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-44 podwójne - Berker biały kwadrat lubrównoważny szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0048d.1.5 KNR 5-080309-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu-nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gniazdowtyczkowe z bolcem ochronnym 3L+N+PE 16A 400V szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0049d.1.5 KNR 5-080309-10 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-wych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem - gniazdowtyczkowe z bolcem ochronnym 3L+N+PE 32A 400V szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,001.6 RÓŻNE,  - POMIARY 50d.1.6 KNR 4-031202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-go napięcia pomiar.8 pomiar. 8,00RAZEM 8,0051d.1.6 KNR 4-031202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-kiego napięcia pomiar.13 pomiar. 13,00RAZEM 13,0052d.1.6 KNNR 51303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0053d.1.6 KNNR 51303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar7 pomiar 7,00RAZEM 7,0054d.1.6 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0055d.1.6 KNNR 51303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar7 pomiar 7,00RAZEM 7,0056d.1.6 KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,0057d.1.6 KNNR 51305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00- 5 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem58d.1.6 KNR 13-210301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanychna stanowisku kpl.pom.1 kpl.pom. 1,00RAZEM 1,0059d.1.6 KNR 13-210301-04 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-nych na tym samym stanowisku kpl.pom.15 kpl.pom. 15,00RAZEM 15,002 Remont pozostałych pomieszczeń piwnic2.1 DEMONTAŻE,60d.2.1 KNR-W 4-030903-01 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.20 kpl. 20,00RAZEM 20,0061d.2.1 KNR-W 4-030904-01 Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt10 szt 10,00RAZEM 10,0062d.2.1 KNR-W 4-031121-01 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-lacyjnej dla prądu do 25 A szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0063d.2.1 KNR-W 4-031113-05 Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych złączkami, ułożonych na uchwytach m68 m 68,00RAZEM 68,0064d.2.1 KNR-W 4-031114-01 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m71 m 71,00RAZEM 71,0065d.2.1 KNR-W 4-031116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m74 m 74,00RAZEM 74,0066d.2.1 KNR-W 4-031122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -ilość biegunów 2 szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0067d.2.1 KNR-W 4-031124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,0068d.2.1 KNR-W 4-031134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.14 szt. 14,00RAZEM 14,002.2  KABLE ,PRZEWODY, PŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE69d.2.2 KNR 5-080101-03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożuz cegły -  uchwyty do RG18 m246 m 246,00RAZEM 246,0070d.2.2 KNR 5-080101-03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożuz cegły -  uchwyty do RG28 m98 m 98,00RAZEM 98,0071d.2.2 KNR 5-080110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG18 m126+55+65 m 246,00RAZEM 246,00- 6 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem72d.2.2 KNR 5-080110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG28 m18+65+15 m 98,00RAZEM 98,0073d.2.2 KNR 4-031003-07 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.10 otw. 10,00RAZEM 10,0074d.2.2 KNR 4-031003-22 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.2 otw. 2,00RAZEM 2,0075d.2.2 KNR 5-080207-01analogia Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12mm2) wciągane do rur - YDY 3x1,5mm2 m126 m 126,00RAZEM 126,0076d.2.2 KNR 5-080207-01analogia Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12mm2) wciągane do rur - YDY 4x1,5mm2 m55 m 55,00RAZEM 55,0077d.2.2 KNR 5-080207-02analogia Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20mm2) wciągane do rur - YDY 3x2,5mm2 m65 m 65,00RAZEM 65,0078d.2.2 KNR 5-080207-02analogia Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20mm2) wciągane do rur - YDY 3x4mm2 m18 m 18,00RAZEM 18,0079d.2.2 KNR 5-080207-03analogia Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40mm2) wciągane do rur - YDY 5x2,5mm2 m65 m 65,00RAZEM 65,0080d.2.2 KNR 5-080207-03analogia Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40mm2) wciągane do rur - YDY 5x6mm2 m15 m 15,00RAZEM 15,0081d.2.2 KNR 5-080602-03 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do120mm2 - połączenia wyrównawcze m9+3+3+4+4+2+4 m 29,00RAZEM 29,0082d.2.2 KNR 5-080618-01 ana-logia Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-salnych krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,002.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE83d.2.3 KNR 5-080502-03 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) kpl.23 kpl. 23,00RAZEM 23,0084d.2.3 KNR 5-080511-01analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - oprawa ewakuacyjna zodpowiednim piktogramem pojedyncza wg projektu szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0085d.2.3 KNR 5-080511-01analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - oprawatyp Aw wg projektu szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,0086d.2.3 KNR 5-080511-11analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - oprawa typ C wg pro-jektu szt.15 szt. 15,00- 7 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 15,002.4 APARATY , OSPRZĘT87d.2.4 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plastikowych w podłożu z cegły szt.14+2+1+6+5+2 szt. 30,00RAZEM 30,0088d.2.4 KNR 5-080303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 iprzekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszkanatynkowa szt.14 szt. 14,00RAZEM 14,0089d.2.4 KNR 5-080308-04 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-czeniem szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0090d.2.4 KNR 5-080308-05 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-nego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0091d.2.4 KNR 5-080308-09 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-nego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez klejenie z podłącze-niem schodowy szt.2+4 szt. 6,00RAZEM 6,0092d.2.4 KNR 5-080309-06 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,0093d.2.4 KNR 5-080309-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu-nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gniazdowtyczkowe z bolcem ochronnym 3L+N+PE 16A 400V szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,002.5 RÓŻNE,  - POMIARY 94d.2.5 KNR 4-031202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-go napięcia pomiar.9 pomiar. 9,00RAZEM 9,0095d.2.5 KNR 4-031202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-kiego napięcia pomiar.3 pomiar. 3,00RAZEM 3,0096d.2.5 KNNR 51303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0097d.2.5 KNNR 51303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar8 pomiar 8,00RAZEM 8,0098d.2.5 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0099d.2.5 KNNR 51303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar2 pomiar 2,00RAZEM 2,00100d.2.5 KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00- 8 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem101d.2.5 KNNR 51305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00102d.2.5 KNR 13-210301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanychna stanowisku kpl.pom.1 kpl.pom. 1,00RAZEM 1,00103d.2.5 KNR 13-210301-04 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-nych na tym samym stanowisku kpl.pom.22 kpl.pom. 22,00RAZEM 22,00

- 9 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813


