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1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.001 KNR 401/330/3 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły pod 
tablicę pomiarową 0,5 m2

1.002 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły wnęki 
pod tablice rozdzielcze (rozkucie istniejacych wnęk) 0,4 m2

1.003 KNR 508/401/12 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki 
kotwiące M10 w cegle - do 4 otworów 4 szt

1.004 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 
gotowego podłoża, masa do 50·kg skrzynka pomiarowa ozn."TP1" obudowa 0,42x1,12 
m wyposażenie wg rysunku 1 szt

1.005 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 
gotowego podłoża, masa do 10·kg Rozdzielnica ozn."R1" obudowa 3x12 p/t  
wyposażenie wg rysunku 1 szt

1.006 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 
gotowego podłoża, masa do 50·kg Rozdzielnica ozn."R2" obudowa 4x24 p/t  
wyposażenie wg rysunku 1 szt

1.007 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 
gotowego podłoża, masa do 50·kg Rozdzielnica ozn."R3" obudowa 4x24 p/t  
wyposażenie wg rysunku 1 szt

1.008 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5·kg, ilość otworów mocujących do 4 Wyłacznik p.poż 
.obudowa przeszklona przycisk z blokadą 2 szt

1.009 KNR 403/1001/29 Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podłoże: cegła 110 m

1.010 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50·mm 110 m

1.011 KNR 403/1007/13 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 
30·cm, rura Fi do 60·mm 4 otwór

1.012 KNR 403/1006/18 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 
cegieł, rura Fi do 60·mm 4 otwór

1.013 KNR 508/107/4 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·47·mm 110 m

1.014 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach, do 2,0·kg/m kabel YKY 5x16 praca sprzętu tylko samochód dostawczy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 m

1.015 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach, do 2,0·kg/m kabel YKY 5x10 praca sprzętu tylko samochód dostawczy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 65 m

1.016 KNR 510/117/1 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach, do 0.5·kg/m kabel YKY 5x4 praca sprzętu tylko samochód dostawczy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11 m

1.017 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 16·mm2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 szt

1.018 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 
przewód NKGs 3x1,5 80 m

1.019 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1/2 cegły, rura Fi do 25·mm 25 szt

1.020 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, rura Fi do 25·mm 12 szt

1.021 KNR 403/1003/16 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 2 cegieł, rura Fi do 25·mm 8 szt



Zbiór: MOPS GDAŃSK zmiany3 Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Załącznik nr 1 kalulacja szczegółowa MOPS 

strona nr   2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.022 KNR 403/1008/1 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1·m na ścianie, rura Fi do 25·mm 30 szt

1.023 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła 2 046 m

1.024 KNR 403/1001/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton 333 m

1.025 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25·mm 2 379 m

1.026 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7.5·mm2 
przewód YDYp 3x1,5 198 m

1.027 KNR 508/209/5 (1) Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 
7.5·mm2 przewód YDYp 3x1,5 112 m

1.028 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7.5·mm2 
przewód YDYp 4x1,5 135 m

1.029 KNR 508/209/5 (1) Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 
7.5·mm2 przewód YDYp 4x1,5 124 m

1.030 KNR 508/209/5 (1) Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 
7.5·mm2 przewód YDYp 3x2,5 1 880 m

1.031 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 2,5·mm2 124 szt

1.032 KNR 508/9902/2 Zeszyt 8/9 1991r. Montaż przepustów rurowych hermetycznych, na ścianie, rura Fi do 
40·mm z uszczelnieniem masą ognioochronna 30 szt

1.033 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła 390 szt

1.034 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 60·mm, przegłębione 
mocowanie: gips - cement, 1 wylot 62 szt

1.035 KNR 508/307/2 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk Łącznik instalacyjny 
jednobiegunowy p/t 10A;250V IP20 biały z ramką montażową 9 szt

1.036 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej Łacznik świecznikowy p/t 10A;250V IP20 biały z 
ramką montażową 28 szt

1.037 KNR 508/307/2 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, Przycisk  instalacyjny światło z sygnal. 
świetlną p/t 10A;250V IP20 biały z ramką montażową 4 szt

1.038 KNR 508/308/4 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 
łącznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy Łącznik instalacyjny jednobiegunowy p/t 
10A;250V IP44 BIAŁY z ramką montażową 4 szt

1.039 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach Gniazda wtykowe p/t  podwójne 2x2P+Z, IP 20; 16A;250V białe  z ramką 
montażową podwójną 4 szt

1.040 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 
2,5·mm2 Gniazda wtykowe bryzgoszczelne 2P+Z , IP 44 p/t 16A;250V białe z ramką 
montażową pojedynczą 13 szt

1.041 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, 
aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 puszka podwójna p/t z ramką do 
gniazd wtykowych zasilanie gniazd wtykowych przy biurkach 164 szt

1.042 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
Gniazda wtykowe p/t  pojedyncze 2P+Z, IP 20; 16A;250V białe  instalowane obok siebie
w puszce p/t podwójnej 164 szt

1.043 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
Gniazda wtykowe p/t  pojedyncze kodowane DATA z kluczem 2P+Z, IP 20; 16A;250V 
białe  instalowane obok siebie w puszce p/t podwójnej 164 szt

1.044 KNR 508/306/5 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem 
przewodów, odgałęźnik n/t-w/t do 2.5·mm2 klejony, 3 wyloty,  (analogia) listwy 
zaciskowe w puszkach odgałęźnych przegłębionych oraz puszkach gniazd wtykowych 890 szt

1.045 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie 
na 2 kołkach kotwiących 147 kpl
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1.046 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 
metalowym  z podłączeniem, przykręcane 2x18W,  Oprawa świetlówkowa n/t z rastrem 
parabolicznym aluminiowym o kącie ochrony 30st 2x18W IP 20 ;świetlówki T8-18W 11 szt

1.047 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem z 
podłączeniem, przykręcane 2x18W,  Oprawa świetlówkowa n/t z rastrem parabolicznym
AL o kącie ochrony 30st 2x18W IP 20 z zasil. Aw 18W/2h ;świetlówki T8-18W 5 szt

1.048 KNR 508/511/13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 
metalowym  z podłączeniem, przykręcane 2x58W, Oprawa świetlówkowa n/t z rastrem 
parabolicznym aluminiowym o kącie ochrony 30st 2x58W IP 20 ;świetlówki T8-58W 109 szt

1.049 Kalkulacja indywidualna Odłączenie napięcia w instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach nie podlegających remontowi  oraz demontaż instalacji w 
pom.podlegających remontowi wartość zryczałtowana 10% nakładów robocizny 
inwestycyjnej 70,9 r-g

1.050 KNR 1321/301/1 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia
i obicia ścian obwód instalac. elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy 36 obwód

1.051 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
1-fazowego 63 pomiar

1.052 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 4 odcinek

1.053 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 2 odcinek

1.054 KNR 403/1201/3 Sprawdzenie punktu odbioru energii obwody gniazd wtykowych i tablic 269 punkt

1.055 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar

1.056 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny 399 pomiar

1.057 KNP 1846/4601/6 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i 
produkcyjnych, badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 18 pomiar

2 INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.001 KNR 508/226/3 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków 
rozporowych na cegłę Listwa instalacyjna PCV z pokrywą  150x50 kolor biały 60 m

2.002 KNR 508/226/3 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków 
rozporowych na cegłę Listwa instalacyjna PCV z pokrywą  40x20 kolor biały 246 m

2.003 KNR 403/1001/17 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podłoże: cegła 130 m

2.004 KNR 508/109/3 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·26·mm rura ICE 3321-25mm 130 m

2.005 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50·mm 130 m

2.006 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1/2 cegły, rura Fi do 25·mm 18 szt

2.007 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, rura Fi do 25·mm 10 szt

2.008 KNR 403/1003/16 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 2 cegieł, rura Fi do 25·mm 8 szt

2.009 KNR 403/1007/14 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 
30·cm, rura Fi do 80·mm 2 otwór

2.010 KNR 403/1008/1 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1·m na ścianie, rura Fi do 25·mm 28 szt

2.011 KNR 508/9902/2 Zeszyt 8/9 1991r. Montaż przepustów rurowych hermetycznych, na ścianie, rura Fi do 
40·mm z uszczelnieniem masą ognioochronna 28 szt

2.012 KNR 508/227/1 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 
7,5·mm2 Cu, poziomo przewód teleinormatyczny UTP/ 4p 5kat. 4 462 m

2.013 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6·mm2 Cu, 12·mm2 Al przewód teleinormatyczny UTP/ 4p 5kat. 520 m

2.014 KNR 506/702/6 Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0.9 mm
pod zaciski, kabel bez ekranu 10-żyłowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 164 szt

2.015 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła 82 szt



Zbiór: MOPS GDAŃSK zmiany3 Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Załącznik nr 1 kalulacja szczegółowa MOPS 

strona nr   4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.016 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, 
aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 puszka pojedyncza p/t z ramką dla 
gniazd teleinformatycznych typu Mosaic 82 szt

2.017 KNR 506/607/3 Instalowanie gniazd teleinformatycznych RJ45 kat.5e w puszkach p/t instalowane obok 
gniazd energetycznych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 164 szt


