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Przedmiar robót

Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232 R ul. Jana 
Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z oświetleniem oraz montaż poręczy ochronnych od
km 0+535 do km 0+605 strona prawa

Data: 14.10.2021
Budowa: Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych

Obiekt: Sanok ul. Jana Pawła II
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
Jednostka opracowująca kosztorys: FAVOR Sp. z o.o.

ul. Pod Fortem 2C/8
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Wymiana oznakowania pionowego na przejściu
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232 R

ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0...

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilosć Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
1.1 KNR 510/9947/7

Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaż fundamentu w 
gruncie kategorii IV, objętość fundamentu w wykopie do 0,10·m3 szt 2

1.2 KNR 510/1001/1
Montaż skrzynek z wierceniem otworów o masie 10·kg szt 1

1.3 KNR 510/1104/4
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, montaż na maszcie z głowicą 
przyziemną, z 4 komorami szt 2

1.4 KNR 510/1103/2
Montaż znaków drogowych podświetlanych, na gotowym maszcie lub konstrukcji szt 2

1.5 KNR 510/801/2
Montaż poprzeczników na słupach leżących, konstrukcja dla panlei PV szt 4

1.6 KNR 508/403/9
Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 30·kg, ilość otworów mocujących do 4 panel PV 150Wp szt 4

1.7 KNR 508/404/2
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych 
otworach, masa do 20·kg szt 2

1.8 KNR 508/403/9
Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 30·kg, ilość otworów mocujących do 4 Akumulator 12/120Ah szt 2

1.9 KNR 510/809/9
Montaż uziemień, poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 1,00·m, kategoria 
gruntu IV m 2 12

1.10 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 
12·mm2 Al YDY3x1,5mm2 m 28

1.11 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 
12·mm2 Al m 18

1.12 KNR 1321/301/3
Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia 
ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywany na stanowisku kpl 1

1.13 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 2

1.14 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 2

Dodatki

Lp. Opis Kwota/% Typ Wartosć
1. Inwentaryzacja geodezyjna Kwota


