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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 
1.  Przedmiot opracowania 
 Kosztorys inwestorski na roboty elektryczne związane z modernizacją technologii węzła 
energetycznego – pompy ciepła dla budynku „Zagroda Anny Kotsch”, na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Firmę Usługową „SJ – System” ze Słupska. 
 
2. Adres inwestycji: 
KIuki działka nr 129 
76-214 Smołdzino 
 
3. Inwestor 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 

 
4. Zakres planowanych robót elektrycznych: 
1/ Modernizacja technologii węzła energetycznego w zakresie: 
- wykonanie wykopów pod ułożenie kabli energetycznych, 
- ułożenie na podsypce piaskowej kabli YKYżo 5x16 mm2 i YKYżo 5x 6 mm2 oraz YKSY 19x1 mm2  we 
wspólnym wykopie  (sumaryczna długość wykopu  l= 88m) 
- wprowadzenie kabli do budynku, 
- obróbka kabli,- montaż na przygotowanym podłożu tablicy rozdzielczej z kompletnym 
wyposażeniem, 
-montaż  obok tablicy TM sterownika WPM Econ5 – szt. 1 
- montaż kabli YKYżo 5x16 mm2 i YKYżo 5x 6 mm2 oraz YKSY 19x1 mm2na ścianach wewnątrz 
budynku, 
- układanie przewodów sterujących do pomp i czujników - YnKSY 3x1 mm2 w rurkach instalacyjnych 
i korytkach n/t  (sumaryczna długośc – c`a 30m przewód w rurach) 
 - podłączenie kabli pod zaciski lub bolce, 
 - badanie skuteczności zerowania i pomiar rezystancji. 
   
5. Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 
- dokumentacja uzupełniająca budynku wykonana przez Firmę Usługową   „SJ – System” ze Słupska. 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie 
pomorskim w IV kwartale 2021 roku. 

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim zakresie 
obejmują wszystkie czynności potrzebne do wykonania kompletnego zadania szczegółowo 
opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego typu prac, w grę wchodzą KNR 
wielobranżowe, które trudno razem ze sobą połączyć w przypadku tak zróżnicowanego zakresu 
prac. 

6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót 
budowlanych, opracowaną w oparciu o dokumentację projektową, przy założeniu przeciętnych 
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce 



obiektu i STWiORB. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami 
przybliżonymi i uśrednionymi mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od 
zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót. W Przypadku, 
gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robót wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe 
lub pochodzenie – nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i 
znaków towarowych mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i 
jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie 
przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
Publicznych – tekst jednolity z 2019. Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 – z wejściem w życie 1stycznia 2021 
roku. ). Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została 
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. „Założenia wyjściowe do kosztorysowania są 
zgodne ze Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ….”                                                                     
Opracował: 
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 1  Roboty elektryczne

 1  74,240 KNNR 5 701-5
 Kopanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV

 m3

 (62,0+27,0+27,0)*0,80*0,80  74,240

 2  116,000 KNNR 5 706-2
 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m

 m

 62,0+27,0+27,0  116,000

 3  116,000 KNNR 5 706-3
 Nasypanie piasku do rowu dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m

 m

 4  62,000 KNNR 5 707-3
 Układanie ręcznie w rowach kabli  YKYżo 5x16 mm2 o masie do 2,0 kg/m - od ZK do 
 budynku

 m

 5  27,000 KNNR 5 707-3
 Układanie ręcznie w rowach kabli YKYżo 5x16 mm2 o masie do 2,0 kg/m - od budynku 
 do pompy

 m

 6  27,000 KNNR 5 707-1
 Układanie ręcznie w rowach kabli YKSY 19x1mm2 o masie do 0,5 kg/m - od budynku 
 do pompy

 m

 7  3,000 KNR 5-01 119-5
 Wprowadzenie kabli budynków - liczba otworów wprowadzonych do budynku 3

 wyprowadzenie

 8  4,000 KNR 5-10 603-1
 Obróbka na sucho kabli z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw 
 sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2

 szt

 4  4,000

 9  2,000 KNR 5-10 603-1
 Obróbka na sucho kabli z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw 
 sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2

 szt

 10  2,000 KNNR 5 1302-4
 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach

 odcinek

 11  1,000 KNNR 5 1302-8
 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 19 żyłach

 odcinek

 12  74,240 KNNR 5 702-5
 Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV

 m3

 13  1,000 KNR 5-08 401-12
 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, 
 kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10, podłoże z cegły

 aparat

 14  1,000 KNR 5-08 404-9
 Montaż tablicy TM i sterownika WPM z wyposażeniem o masie do 50 kg, mocowanie 
 przez przykręcenie do gotowego podłoża

 szt

 15  1,000 KNNR 5 1305-1
 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego

 próba

 16  2,000 KNNR 5 1305-2
 Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

 próba

 17  12,000 KNR 5-08 WACETOB 114-3
 Montaż listew elektroinstalacyjnych przykręcanych do cegły

 m

 18  8,000 KNR 5-10 108-3
 Ręczne układanie w kanałach odkrywanych kabli wielożyłowych YKYżo 5x16 mm2 (z 
 mocowaniem) o masie do 2 kg/m

 m

 19  4,000 KNR 5-08 705-7
 Montaż korytek przykręconych do gotowych otworów

 m

 20  4,000 KNR 5-10 106-2
 Ręczne układanie w kanałach odkrywanych kabli 1-żyłowych (z mocowaniem) o masie 
 do 1 kg/m 

 m
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 21  20,000 KNR 5-08 705-7
 Montaż korytek przykręconych do gotowych otworów

 m

 22  20,000 KNR 5-08 212-3
 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
 w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu - przewód YnKSY 3x1 
 mm2

 m

 23  10,000 KNR 5-08 101-9
 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem 
 podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - osadzenie uchwytów w podłożu z cegły

 m

 24  10,000 KNR 5-08 110-1
 Rury winidurowe układane n.t.na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 20 mm

 m

 25  10,000 KNR 5-08 212-3
 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 
 w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu - przewód YnKSY 3x1 
 mm2

 m

 26  30,000 KNR 5-08 WACETOB 804-4
 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły do 16 mm2

 szt

 27  4,000 KNNR 5 726-9
 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie 
 do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

 szt

 28  2,000 KNR 5-08 WACETOB 804-4
 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły do 16 mm2

 szt

 29  12,000 KNNR 5 727-5
 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 24

 szt

 30  1,000 KNR 5-08 WACETOB 803-5
 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły do 50 
 mm2

 szt

 31  3,000 KNNR 5 1303-3
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

 pomiar

 32  3,000 KNNR 5 1304-5
 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

 szt

 ----- Koniec wydruku -----
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Roboty elektryczne 1

 KNNR 5 701-5
 Kopanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV

 1  74,240 m3

 KNNR 5 706-2
 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m

 2  116,000 m

 KNNR 5 706-3
 Nasypanie piasku do rowu dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m

 3  116,000 m

 KNNR 5 707-3
 Układanie ręcznie w rowach kabli  YKYżo 5x16 mm2 o masie do 2,0 
 kg/m - od ZK do budynku

 4  62,000 m

 KNNR 5 707-3
 Układanie ręcznie w rowach kabli YKYżo 5x16 mm2 o masie do 2,0 
 kg/m - od budynku do pompy

 5  27,000 m

 KNNR 5 707-1
 Układanie ręcznie w rowach kabli YKSY 19x1mm2 o masie do 0,5 
 kg/m - od budynku do pompy

 6  27,000 m

 KNR 5-01 119-5
 Wprowadzenie kabli budynków - liczba otworów wprowadzonych do 
 budynku 3

 7  3,000 wyprowadzenie

 KNR 5-10 603-1
 Obróbka na sucho kabli z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z 
 tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 3-żyłowego o
 przekroju żył do 16 mm2

 8  4,000 szt

 KNR 5-10 603-1
 Obróbka na sucho kabli z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z 
 tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 3-żyłowego o
 przekroju żył do 16 mm2

 9  2,000 szt

 KNNR 5 1302-4
 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach

 10  2,000 odcinek

 KNNR 5 1302-8
 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 19 żyłach

 11  1,000 odcinek

 KNNR 5 702-5
 Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV

 12  74,240 m3

 KNR 5-08 401-12
 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów 
 mocujących do 4, kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10, 
 podłoże z cegły

 13  1,000 aparat

 KNR 5-08 404-9
 Montaż tablicy TM i sterownika WPM z wyposażeniem o masie do 50 
 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

 14  1,000 szt

 KNNR 5 1305-1
 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego

 15  1,000 próba

 KNNR 5 1305-2
 Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

 16  2,000 próba

 KNR 5-08 WACETOB 114-3
 Montaż listew elektroinstalacyjnych przykręcanych do cegły

 17  12,000 m

 KNR 5-10 108-3
 Ręczne układanie w kanałach odkrywanych kabli wielożyłowych 
 YKYżo 5x16 mm2 (z mocowaniem) o masie do 2 kg/m

 18  8,000 m

 KNR 5-08 705-7
 Montaż korytek przykręconych do gotowych otworów

 19  4,000 m

 KNR 5-10 106-2
 Ręczne układanie w kanałach odkrywanych kabli 1-żyłowych (z 
 mocowaniem) o masie do 1 kg/m 

 20  4,000 m

 KNR 5-08 705-7
 Montaż korytek przykręconych do gotowych otworów

 21  20,000 m
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 5-08 212-3
 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
 bez mocowania w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 
 mm2 Cu - przewód YnKSY 3x1 mm2

 22  20,000 m

 KNR 5-08 101-9
 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
 przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - 
 osadzenie uchwytów w podłożu z cegły

 23  10,000 m

 KNR 5-08 110-1
 Rury winidurowe układane n.t.na gotowych uchwytach - rura o 
 średnicy do 20 mm

 24  10,000 m

 KNR 5-08 212-3
 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
 bez mocowania w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 
 mm2 Cu - przewód YnKSY 3x1 mm2

 25  10,000 m

 KNR 5-08 WACETOB 804-4
 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły do 16 
 mm2

 26  30,000 szt

 KNNR 5 726-9
 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 
 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

 27  4,000 szt

 KNR 5-08 WACETOB 804-4
 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o 
 przekroju żyły do 16 mm2

 28  2,000 szt

 KNNR 5 727-5
 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości 
 żył do 24

 29  12,000 szt

 KNR 5-08 WACETOB 803-5
 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o 
 przekroju żyły do 50 mm2

 30  1,000 szt

 KNNR 5 1303-3
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar 
 pierwszy

 31  3,000 pomiar

 KNNR 5 1304-5
 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

 32  3,000 szt

 Razem rozdział 1: Roboty elektryczne

 Razem kosztorys: Przebudowa "Zagrody Anny Kotsch"
 Roboty elektryczne

  


