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Uwaga. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty 

Lp. Opis  j.m. Poszcz. Razem 

1 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

2 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 18 m 18,000  

   RAZEM 18,000 

4 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 

szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

6 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 18 m 18,000  

   RAZEM 18,000 

7 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 2 kpl. 2,000  

   RAZEM 2,000 

8 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

9 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

10 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 18 m 18,000  

   RAZEM 18,000 

11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

12 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

13 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 18 m 18,000  

   RAZEM 18,000 

14 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 2 kpl. 2,000  

   RAZEM 2,000 

15 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 6 szt. 6,000  

   RAZEM 6,000 

16 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 40 m 40,000  
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   RAZEM 40,000 

17 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

18 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 6 wyp. 6,000  

   RAZEM 6,000 

19 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 5 wyp. 5,000  

   RAZEM 5,000 

20 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

21 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

22 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

23 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 4 kpl. 4,000  

   RAZEM 4,000 

24 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

25 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 6 szt. 6,000  

   RAZEM 6,000 

26 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

27 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m   

 36 m 36,000  

   RAZEM 36,000 

28 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 4 wyp. 4,000  

   RAZEM 4,000 

29 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

30 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych 
karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 
podłoże z cegły 

wyp.   

 6 wyp. 6,000  

   RAZEM 6,000 

31 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

32 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   
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 36 m 36,000  

   RAZEM 36,000 

33 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x36W kpl.   

 4 kpl. 4,000  

   RAZEM 4,000 

34 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

35 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

36 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 25 m 25,000  

   RAZEM 25,000 

37 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m   

 5 m 5,000  

   RAZEM 5,000 

38 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

39 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

40 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych 
karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 
podłoże z cegły 

wyp.   

 6 wyp. 6,000  

   RAZEM 6,000 

41 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

42 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 30 m 30,000  

   RAZEM 30,000 

43 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x36W kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

44 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

45 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

46 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 4 szt. 4,000  

   RAZEM 4,000 

47 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 9 wyp. 9,000  

   RAZEM 9,000 

48 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   
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 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

49 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

50 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

51 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

52 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 

szt.   

 5 szt. 5,000  

   RAZEM 5,000 

53 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 9 wyp. 9,000  

   RAZEM 9,000 

54 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

55 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

56 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 40 m 40,000  

   RAZEM 40,000 

57 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 30 m 30,000  

   RAZEM 30,000 

58 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 5 szt. 5,000  

   RAZEM 5,000 

59 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

60 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

61 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

62 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 30 m 30,000  

   RAZEM 30,000 

63 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 20 m 20,000  

   RAZEM 20,000 

64 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   
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 4 szt. 4,000  

   RAZEM 4,000 

65 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

66 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

67 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

68 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 20 m 20,000  

   RAZEM 20,000 

69 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 8 m 8,000  

   RAZEM 8,000 

70 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 

szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

71 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

72 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

73 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

74 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 8 m 8,000  

   RAZEM 8,000 

75 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.   

 5 szt. 5,000  

   RAZEM 5,000 

76 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 
natynkowych 

szt.   

 4 szt. 4,000  

   RAZEM 4,000 

77 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 50 m 50,000  

   RAZEM 50,000 

78 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 4 szt. 4,000  

   RAZEM 4,000 

79 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 6 wyp. 6,000  

   RAZEM 6,000 
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80 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

81 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 50 m 50,000  

   RAZEM 50,000 

82 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

83 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane kpl.   

 2 kpl. 2,000  

   RAZEM 2,000 

84 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 1x20 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

85 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 
natynkowych 

szt.   

 4 szt. 4,000  

   RAZEM 4,000 

86 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 35 m 35,000  

   RAZEM 35,000 

87 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 3 szt. 3,000  

   RAZEM 3,000 

88 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

89 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

90 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 35 m 35,000  

   RAZEM 35,000 

91 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

92 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

93 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

94 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

95 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 1 szt. 1,000  
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   RAZEM 1,000 

96 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

97 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

98 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

99 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

100 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 16 m 16,000  

   RAZEM 16,000 

101 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 3 szt. 3,000  

   RAZEM 3,000 

102 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 5 wyp. 5,000  

   RAZEM 5,000 

103 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 2 kpl. 2,000  

   RAZEM 2,000 

104 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

105 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 16 m 16,000  

   RAZEM 16,000 

106 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

107 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

108 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 3 wyp. 3,000  

   RAZEM 3,000 

109 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

110 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

111 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   
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 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

112 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

113 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

114 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

115 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

116 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

117 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

118 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

119 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 2 szt. 2,000  

   RAZEM 2,000 

120 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

121 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

122 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

123 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

124 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

125 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

126 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 
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127 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

128 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

129 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 15 m 15,000  

   RAZEM 15,000 

130 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m   

 10 m 10,000  

   RAZEM 10,000 

131 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt.   

 1 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 

132 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, 
przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 

wyp.   

 2 wyp. 2,000  

   RAZEM 2,000 

133 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 
końcowe 2x36 W 

kpl.   

 1 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000 

134 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 
2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły 

wyp.   

 1 wyp. 1,000  

   RAZEM 1,000 

135 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m   

 10 m 10,000  

   RAZEM 10,000 

136 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 47 
mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju 
żył 80-175 mm2 podłoże z cegły 

m   

 10 m 10,000  

   RAZEM 10,000 

137 Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją 
mocowaną przez zabetonowanie do podłoża 

szt   

 1 szt 1,000  

   RAZEM 1,000 

 


