
Kosztorys Bronchoskopia 2019-04.18 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Branża elektryczna - remont pomieszczeń Bronchoskopii
1

d.1
Analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i osprzętu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

Analiza włas-
na

Zabezpieczenie istniejącej instalacji ppoż i osprzętu w remontowanych pomiesz-
czeniach, schowanie pod tynk istniejącej instalacji, uruchomienie instalacji  po za-
kończeniu prac.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

4
d.1

KNR 4-03
1011-17

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-03
1011-18

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu betonowym
(do 5 dm3)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

7
d.1

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1

KNR 4-03
1006-07

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia
do 1 cegły - śr. rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNR 5-08
0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - przewód YDYp
3x1,5 mm2 450V/750V

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

10
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YDYp
3x2,5 mm2 450V/750V

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

11
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód
YDY 5x6 mm2 450V/750V

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

12
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód
YDY 3x4mm2 450V/750V

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

14
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

15
d.1

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - montaż wyłącznika
sterowania roletami zewnętrznymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
w puszkach z podłączeniem- pojedynczych IP 44 10/16 A 230V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem 10/16A 230V

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 10/16A 230V w ramce podwójnej
gniazdo rezerwowane wyróżnione kolorowym pierścieniem

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

22
d.1

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowa-
ne na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

23
d.1

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych 60W/230V

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, oprawa awaryjna LED 3W

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W - końcowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W - końcowych
IP 44

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych  w obudowie
z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -4x16W - końcowych szczel-
nych medycznych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1

Analiza włas-
na

Instalacja zasilania klimatyzatora podłączenie urządzenia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

Analiza włas-
na

Instalacja zasilania urzadzeń wentylacyjnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

Analiza włas-
na 

Instalacja zasilania sygnalizatora gazów medycznych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

Analiza włas-
na

Instalacja wyrównawcza kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1

Analiza włas-
na 

Instalacja wyrównawcza wyładziny prądoprzewodzącej sali zabiegowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

Analiza włas-
na

Doposażenie istniejącej tablicy komputerowej elektrycznej RK w 1 fazowe zabez-
pieczenie zespolone (różnicowo - nadmiarowoprądowe) C25A/30mA krótkozwłocz-
ne

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1

Analiza włas-
na

Doposażenie istniejącej rozdzielnicy piętrowej w1 fazowe zabezpieczenie zespolo-
ne (różnicowo - nadmiarowoprądowe): B10A/30mA - 6 szt., B16A/30mA - 11 szt. i
zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 3 fazowe B16A - 2 szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

Analiza włas-
na

Wykonanie i uruchomienie instalacji telefonicznej w powiązaniu z instalacją kom-
puterową w pomieszczeniu administracyjnym i zabiegowym

kpl.

2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000

36
d.1

Analiza włas-
na 

Montaż gniazda 3-fazowego 16A z wyłącznikiem z podłączeniem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1

Analiza włas-
na 

Montaż koryt kablowych typu Baks 100 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

38
d.1

Analiza włas-
na 

Podłączenie instalacji oświetlenia awaryjnego do istniejącej Centralnej Baterii bu-
dynku U Szpitala wraz z uruchomieniem nowych opraw

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

Analiza włas-
na

Wykonanie kompletnej instalacji zasilania lampy bakteriobójczej dwufunkcyjnej (z
wyłącznikiem i sygnalizacją stanu pracy lampy)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

12 pomiar. 12.000
RAZEM 12.000

41
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

46 pomiar. 46.000
RAZEM 46.000
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