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Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm.
Ilo ści

sk ładowe
Razem

1 2 3 4 5 6

1 Zabudowa koryt kablowych w części  istn ie jącej budynku

1.1 KNNR 5
0110-0400

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i
ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego

m 50,000

50 m 50,000

2 Zabudowa obwodów gniazd wtykowych

2.1 KNNR 5
1207-0500

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże -  cegła

Analogia: wykucie bruzdy pod rury RGHF

m 114,000

114 m 114,000

2.2 KNNR 5
1209-1104

Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach,
w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm

szt. 1,000

1 szt. 1,000

2.3 KNNR 5
0302-0100

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze szt. 14,000

14 szt. 14,000

2.4 KNNR 5
0102-0100

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm
układane p.t . w gotowych bruzdach w  betonie

Analogia: układanie rur RGHF w gotowych bruzdach

m 114,000

114 m 114,000

2.5 KNNR 5
0201-0200

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o
przekroju 2,5 mm2

m 114,000

114 m 114,000

2.6 KNNR 5
0202-0100

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych
korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2

m 434,000

434 m 434,000

2.7 KNNR 5
0308-0700

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,
wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A,
przekrój przewodu do 4 mm2

szt. 12,000

12 szt. 12,000

2.8 KNNR 5
0301-0200

Przygotowanie podłoża pod osprzęt  instalacyjny. Mocowanie
osprzętu przez przykręcanie do kołków plast ikowych osadzonych
w podłożu z  cegły

Przygotowanie podłoża pod buczek

szt. 1,000

1 szt. 1,000

2.9 KNNR 5
0307-0101

Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne  jednobiegunowe

Zamontowanie przycisków przyzywowych w łazience dla
niepełnosprawnych

szt. 2,000

2 szt. 2,000

2.10 KNNR 5
0307-0101

Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne  jednobiegunowe

Podłącznie przycisków buczka

szt. 1,000

1 szt. 1,000

2.11 KNNR 5
1203-0100

Podłączanie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 2,5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt. 6,000

6 szt. 6,000

2.12 KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

m3 0,057

0,057 m3 0,057

2.13 KNNR 5
1208-0200

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m 114,000

114 m 114,000

3 Zabudowa przycisków GWP

3.1 KNNR 5
0103-0100

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t . w betonie m 40,000

40 m 40,000

3.2 KNNR 5
0201-0100

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o
przekroju 1,5 mm2

m 40,000

40 m 40,000



Budowa instalacji elektrycznych Przedmiar 3

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm.
Ilo ści

sk ładowe
Razem

1 2 3 4 5 6

3.3 KNNR 5
0301-0200

Przygotowanie podłoża pod osprzęt  instalacyjny. Mocowanie
osprzętu przez przykręcanie do kołków plast ikowych osadzonych
w podłożu z  cegły

Przygotowanie podłoża pod przyciski GWP

szt. 2,000

2 szt. 2,000

3.4 KNNR 5
0307-0101

Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne  jednobiegunowe

Podłącznie przycisków GWP

szt. 2,000

2 szt. 2,000

4 Zabudowa obwodów oświe tleniowych

4.1 KNNR 5
0302-0100

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze szt. 9,000

9 szt. 9,000

4.2 KNNR 5
1104-0400

Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża na ścianie, ilość
mocowań - 2

szt. 40,000

40 szt. 40,000

4.3 KNNR 5
1105-0700

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów

m 40,000

40 m 40,000

4.4 KNNR 5
0202-0100

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych
korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2

m 286,000

286 m 286,000

4.5 KNNR 5
0202-0100

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych
korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2

m 52,000

52 m 52,000

4.6 KNNR 5
1207-0500

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże -  cegła

Analogia: wykucie bruzdy pod rury RGHF

m 20,000

20 m 20,000

4.7 KNNR 5
0102-0100

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm
układane p.t . w gotowych bruzdach w  betonie

Analogia: układanie rur RGHF w gotowych bruzdach

m 20,000

20 m 20,000

4.8 KNNR 5
0201-0100

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o
przekroju 1,5 mm2

m 40,000

40 m 40,000

4.9 KNNR 5
1209-1100

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w
podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm

szt. 3,000

3 szt. 3,000

4.10 KNNR 5
0502-0300

Oprawy oświet leniowe przykręcane (zwykłe) świet lówkowe o
źródle świat ła do 2x40 W

kpl. 12,000

12 kpl. 12,000

4.11 KNNR 5
0502-0100

Oprawy oświet leniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez  klosza

Montaż oprawy z czujnikiem ruchu

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000

4.12 KNNR 5
0502-0200

Oprawy oświet leniowe przykręcane (zwykłe) świet lówkowe o
źródle świat ła do 2x20  W

Analogia: montaż opraw ewakuacyjnych

kpl. 5,000

5 kpl. 5,000

4.13 KNNR 5
1208-0200

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m 20,000

20 m 20,000

4.14 KNNR 5
1208-0500

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

m3 0,010

0,01 m3 0,010

5 Zabudowa uz iemienia oraz  instalacji  odgromowej

5.1 KNNR 5
0907-0200

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie
kategorii III

m 25,700
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25,7 m 25,700

5.2 KNNR 5
0103-0200

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t . w  betonie

Analogia: montaż rur osłonowych dla przewodów odprowadzającyc
h

m 5,000

5 m 5,000

5.3 KNNR 5
0201-0700

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o
przekroju 50 mm2

m 5,000

5 m 5,000

5.4 KNNR 5
0601-0201

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów
stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych

m 36,000

36 m 36,000

5.5 KNNR 5
0609-0300

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach
płaskich

szt. 3,000

3 szt. 3,000

5.6 KNNR 5
0612-0100

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych, montowane na dachu

szt. 2,000

2 szt. 2,000

5.7 KNNR 5
0612-0600

Złącza kontrolne, połączenie pręt -płaskownik w instalacji
odgromowej lub przewodach wyrównawczych

szt. 2,000

2 szt. 2,000

6 Zabudowa tabl icy TR

6.1 KNNR 5
0404-0200

T ablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg szt. 1,000

1 szt. 1,000

6.2 KNNR 5
0407-0400

Osprzęt  modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)- biegunowy

Analogia: zamontowanie wyłącznika nadprądowego w tablicy T R
przeniesionego zistn. tablicy

szt. 1,000

1 szt. 1,000



Opis Kosztorysowy

Rozbudowa świetlicy w Troninach, gm. Lipie.

Budowa instalacji elektrycznych.



Główny wyłącznik zasilania lokalu. 

Przy  drzwiach  wejściowych  w  miejscach  pokazanych  na  rys.  1  należy  zainstalować  przyciski 
głównego wyłącznika zasilania  i  podłączyć  je  do  wyzwalacza  wzrostowego rozłącznika FRX 304 40A 
zabudowanego  w  tablicy  TR.  Do  sterowania  rozłącznikiem głównym  zasilania  elektrycznego  dobrano 
przycisk Gewiss 42 201 o stopniu IP55 i II klasie ochronności.  Na przycisku lub bezpośrednio nad nim 
należy umieścić napis: „Główny Wyłącznik Pożarowy”. Lokalizacja przycisków została przedstawiona na 
rysunku  1.  Kable  i  przewody  związane  z instalacjami  służącymi  ochronie  przeciwpożarowej  powinny 
zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 minut. 
Dla  sterowania  GWP  dobrano  przewody  typu  NKGS  3x1,5.  Przewody  służące  do  sterowania  należy 
prowadzić odrębnymi trasami niż przewody instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia.

Tablica rozdzielcza TR.

Celem  rozprowadzenia  energii  elektrycznej  oraz  zabezpieczenia  obwodów  elektrycznych 
zaprojektowano tablicę rozdzielczą TR. Z niej należy wyprowadzić obwody gniazd wtykowych, oświetlenia 
pomieszczeń. Do budowy tablicy TR zastosować należy rozdzielnicę Legrand Ekinoxe TX 4x18.  Tablicę 
należy  umieścić  w  miejscu  pokazanym  na  rys.  1  i  wyposażyć  zgodnie  ze  schematem  ideowym. 
Zabezpieczenia  istniejących  obwodów należy zabudować  w projektowanej  tablic  TR.  Zasilanie  tablicy 
rozdzielczej powinno być wykonane przewodem YDY o przekroju nie mniejszym niż 10mm2.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYżo prowadzonymi:
➢ w części dobudowywanej: w ścianach, w elektroinstalacyjnych rurkach karbowanych RGHF,
➢ w części istniejącej budynku: na ścianach w korytkach kablowych z PCV o wymiarze 90x40.

Rodzaj,  ilość  żył  i  przekrój  przewodów  poszczególnych  obwodów  pokazano  na  schemacie  ideowym 
zasilania.  Wszystkie  gniazda wtykowe mają  być  wykonane  o stopniu  ochrony nie  mniejszym niż IP45. 
Rozmieszczeni gniazd wtykowych oraz wysokości ich montażu przedstawiono na rysunku 1. 

Instalacje oświetlenia roboczego.

Instalacje oświetlenia części dobudowywanej zaprojektowano przewodami YDYżo prowadzonymi 
w przestrzeni sufitu podwieszonego w korytach kablowych 50H30. Wszystkie metalowe koryta kablowe 
powinny  być  bezwzględnie  uziemione.  Rodzaj,  ilość  żył  i  przekrój  przewodów  wyszczególniono  na 
schemacie  ideowym.  Oświetlenie  w  ubikacjach  winno  być  sprzężone  z  wentylatorami  wyciągowymi 
z opóźnieniem  czasowym.  Łączniki  instalacyjne  przy  wejściach  do  pomieszczeń  oraz  w  samych 
pomieszczeniach  winny być  wykonane  w stopniu  ochrony nie  mniejszym niż  IP45.  Obliczenia  doboru 
natężenia oświetlenia wykonano metodą elektroniczną przeprowadzając symulacje komputerowe – zał. nr 1. 
Do obliczeń użyto programu DIALux. Miejsca zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono na rysunku 
2.

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego.

W  części  dobudowywanej  zaprojektowano  oświetlenie  ewakuacyjne.  Oprawy  oświetlenia 
podstawowego  wyznaczone  również  do  oświetlenia  ewakuacyjnego  powinny  być  wyposażone  w  2-
godzinny moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu oprawy. Awaryjne oprawy 
oświetleniowe winny posiadać  znak rozpoznawczy w postaci  żółtego paska o szerokości  2cm.  Miejsca 
zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono na rys. 2.

Oprawy  ewakuacyjne  wyposażone  w  odpowiednie  piktogramy  powinny  pracować  w  trybie 
ciemnym.  Ze  względów  bezpieczeństwa,  zaleca  się,  aby  akumulatory  w  oprawach  awaryjnych  były 
wymieniane po 4 latach eksploatacji nie zależnie od ich stanu. Duży wpływ na trwałość akumulatorów ma 
pierwsze ładowanie, które powinno trwać bez przerw, przez co najmniej 24h.

Ochrona przeciwporażeniowa.
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Sieć nN zasilająca budynek pracuje w układzie „TN-C”. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana 
jest  przez  samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania.  Środkiem  ochrony  przeciwporażeniowej  są 
zabezpieczenia  nadmiarowoprądowe.  Uzupełniającym  środkiem  ochrony  są  zabezpieczenia 
różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia  ∆Ιn=30mA. 
Tablica  rozdzielcza  TR  wykonana  będzie  w  II  klasie  ochronności  nie  wymaga  ochrony 
przeciwporażeniowej.

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, 
natomiast  zaciski  ochronne  urządzeń  i  aparatów  wykonanych  w  I  klasie  izolacji  należy  bezwzględnie 
połączyć z przewodem ochronnym PE. 

Główną Szynę Wyrównawczą GSW dla obiektu należy zabudować w pobliżu tablicy rozdzielczej 
TR.  Pomieszczenia  łazienek  oraz  ubikacji  należy  bezwzględnie  objąć  miejscowymi  połączeniami 
wyrównawczymi łączącymi: części przewodzące dostępne; części przewodzące obce; przewody ochronne 
wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych; metalowe konstrukcje 
i zbrojenia budowlane. Miejscowe połączenia wyrównawcze połączyć należy z GSW.

Przewody  ochronne  PE,  uziemiające  lub  wyrównawcze  powinny  być  oznaczone  dwubarwnie, 
naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:
➢ barwa  naprzemiennie  zielona  i  żółta  może  służyć  tylko  do  oznaczenia  i  identyfikacji  przewodów 

mających udział w  ochronie przeciwporażeniowej,
➢ zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie 

na  całej  długości  z  tym,  że  powinny one  znajdować  się  we  wszystkich  dostępnych  i  widocznych 
miejscach.

Ochrona przeciwprzepięciowa.

Ochrona  przeciwprzepięciowa  obwodów  zasilanych  z  tablicy  TR  jest  realizowana  za  pomocą 
ogranicznika przepięć DEHNguard klasy C. Ograniczniki należy podłączyć do uziomu obiektu.   

Ochrona odgromowa.

Jako zwody poziome projektuje się siatkę zwodów z prętów FeZn ze stali cynkowanej na gorąco 
Φ=8mm. Ze zwodami poziomymi połączyć należy wszystkie metalowe obudowy urządzeń zabudowanych 
na dachu  oraz obróbki dekarskie, metalowe drabiny, anteny itp. Przewody odprowadzające należy wykonać 
ze stali  cynkowanej  na gorąco  Φ=8mm ułożonej  podtynkowo w rurkach ochronnych o grubości  ścianki 
min. 5mm.

Wszystkie  połączenia  instalacji  odgromowej  wykonać  w  sposób  uniemożliwiający  ich 
niezamierzone rozłączenie. W miejscu przyłączenia uziemienia każdy przewód odprowadzający powinien 
być wyposażony w zacisk probierczy.

Wymiar  oka  siatki  zwodów  poziomych  max  5m  x  5m.  Odległość  pomiędzy  przewodami 
odprowadzającymi  10m. Projektowaną instalacje odgromową na dobudowywanej  części świetlicy należy 
połączyć  z  istniejącą  instalacją  odgromową  budynku.  Po  wykonaniu  instalacji  LPS  należy  wykonać 
pomiary ochronne, na podstawie których należy sporządzić protokoły kontrolne.

Plan instalacji odgromowej i uziemienia, sposób łączenia zwodów poziomych, lokalizacje zacisków 
probierczych oraz przewodów odprowadzających przedstawiono na rysunku 4.

 Instalacja uziemienia.

   Uziom otokowy należy wykonać za pomocą bednarki FeZn 30x4. Projektowany uziom który 
przedstawiono na rysunku nr 4 należy połączyć z istniejącym uziemieniem rozbudowywanej świetlicy. 
Rezystancja uziemienia nie może być wyższa niż 10Ω. Wartość tą należy potwierdzić pomiarami, a w 
przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować o dodatkowe uziomy pionowe pogrążane 
mechanicznie w gruncie.
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