
L.p. Wyszczególnienie Jedn. obm. Ilość Uwagi

1 Szafa sterownikowa UP14.M - prefabrykowana, dostawa wraz z wyposażeniem kpl. 1 bez PLC i elementów 
pasywnych sieci 
światłowodwej

2 Wykonanie tras kablowych i ułożenie przewodów:
2.1 Dostawa i montaż koryt kablowych KCOP 200H60/3 z pokrywami pełnymi - kompletny system z elementami 

mocującymi
m 12

2.2 Demontaż istniejących połączeń pomiędzy szafami sterownikowymi UP2 i UP2.1 a rodzielnicą KTP14 kpl. 1
2.3 Dostawa i układanie przewodów w korytach kablowych:

YKSLY 0,6/1kV 3x2,5 m 18
LIYCY-CY-P 4x2x0,75 m 110
LIYY 6x0,75 m 48
LIYY 8x0,75 m 84
YKSLY 0,6/1kV 5x1,5 m 70

2.4 Dobudowa zabezpieczenia w polu odpływowym 4.4 - wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 C-20-30-AC kpl. 1
2.5 Montaż końcówek i podpięcie przewodów kpl. 1
2.6 Wykonanie połączeń wyrównawczych - linka LgY 6mm m 10
2.7 Próby i pomiary instalacji kpl. 1

3 Rozbudowa sieci światłowodowej:
3.1 Dostawa i montaż koryt kablowych siatkowych KDSO 200H60/3 - kompletny system z E90 elementami 

mocującymi, poł. istnejącej trasy  koryt z szafą UP14.M
m 90

3.2 Dostawa i montaż koryt kablowych siatkowych KDSO 100H60/3 - kompletny system z E90 elementami 
mocującymi, lub 2 x rura osłonowa E90 ∅50mm; montaż  w miejscu obniżenia stropu

m 5

3.3 Wykonanie połączeń wyrównawczych koryta - linka LgY 6mm m 10
3.4 Dostawa i montaż niepalnego metalowego peszla dla osłony światłowodu SILVYN AS 21 - kompletny system 

ze złączkami
m 180

3.5 Demontaż istniejącego odcinka światłowodu na trasie UP2.M - UP9.M m 50
3.6 Dostawa i układanie światłowodu U-D(ZN) BH 6G 50/125 OM3 FS w rurach osłonowych na korytach 

kablowych UP2.M - UP14.M 
m 140

3.7 Dostawa i układanie światłowodu U-D(ZN) BH 6G 50/125 OM3 FS w rurach osłonowych na korytach 
kablowych UP14.M - UP9.M 

m 160

22-23 Instalacje UP14.M. Zestawienie robót.



L.p. Wyszczególnienie Jedn. obm. Ilość Uwagi

3.8 Uszczelnienie przejść przewodów przez ściany (nowe i istniejące przepusty po demontażu kabla) masą 
ognioodporną E90

kpl. 4

3.9 Dostawa i montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego szt. 1
3.10 Dostawa i montaż przełącznicy światłowodowej  szt. 1 Zabudowa w szafie UP11.M

3.11 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa kpl. 4
3.12 Dostawa i podłączenie patchcordów 2m szt. 4 Zabudowa w szafie UP11.M

3.13 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych kpl. 2

3.14 Pomiary tłumienności optycznej  linii światłowodowych kpl. 2

4 Sterownik PLC do szafy UP14.M - wg. konfiguracji (dostawa wraz z oprogramowaniem), zmiana 
oprogramowania sterowania i wizualizacji na stacjach operatorskich 

kpl. 1


