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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych z
modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona
jest do celów wypoczynku, rekreacji.
Zakres inwestycji obejmuje:
-  budowę - BOISKA  DO PIŁKI NOśNEJ - nawierzchnia syntetyczna (trawa piłkarska) z piłkochwytem od wschodniej,
Powierzchnia boiska 1860m2
-  budowę - BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI) - nawierzchnia syntetyczna (warstwa nawierzchniowa-
z granulatu gumowego) z piłkochwytem od strony  zachodniej
powierzchnia boiska 613,11m2
-  budowę zaplecza (szatniowo-sanitarnego) boisk - ORLIK 2012 - powierzchnia zabudowy budynku - 85,08m2
-  budowę ciągu komunikacyjnego - powierzchnia przewidziana do zabrukowania 287,07m2
-  budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową - osiem słupów oświetleniowych z okablowaniem 5x16YKY i uzie-
mieniem
- budowę wewnętrznej linii zasilającej
-  budowę infrastruktury technicznej podziemnej - kanalizacja deszczowa, drenaŜ, studnie kanalizacyjne, przyłącz kanalizacji sanitarnej,
przyłącz wodociągowy
Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji.
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ZIEMNE OGOLNE
1

d.1
KNNR 1
0113-01

ST-5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.3+poz.11+poz.18 m2 2 764,580
RAZEM 2 764,580

2
d.1

KNNR 1
0113-02

ST-5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dalsze25cm
Krotność = 5

m2

poz.1 m2 2 764,580
RAZEM 2 764,580

2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ
3

d.2
KNNR 6
0103-03

ST-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

62*30 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000

4
d.2

KNNR 6
0404-05

ST-4 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

62,00*2+30,00*2 m 184,000
RAZEM 184,000

5
d.2 kalk. włas-

na

ST-4,
ST-10

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
- do zasypki wykorzystać pospółkę o frakcji 0-64mm. W pozycji ujęto wy-
konanie drenaŜu z rur PCV śr100 układanych zgodnie z projektem za-
gospodarowania terenu

m2

poz.3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000

6
d.2

KNR 2-23
0104-01

ST-4 Podbudowa z kruszyw łamanych (frakcja 32-63,5mm) - warstwa dolna o
grubości 15 cm

m2

poz.3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000

7
d.2

KNR 2-23
0104-02

ST-4 Podbudowa z kruszyw łamanych (frakcja 32-63,5mm) - warstwa dolna
odjecie za kaŜdy 1 cm

m2

-5*poz.3 m2 -9 300,000
RAZEM -9 300,000

8
d.2

KNR 2-23
0104-03

ST-4 Podbudowa z kruszyw łamanych (frakcja 0-31,5mm) - warstwa górna o
grubości 5 cm

m2

poz.3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000

9
d.2

KNR 2-23
0106-03
analiza in-
dywidualna

ST-4 Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 4 cm - warstwa pod
sztuczną nawierzchnię wykonana z miału kamiennego

m2

poz.3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000

3 NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NO śNEJ
10

d.3 wycena in-
dywidualna

ST-4 Dostawa i montaŜ nawierzchni boiska z trawy syntetycznej -  koloru zielo-
nego wysokości włókna 60mm i gęstości włókna min 97000włókien/m2 z
wklejonymi liniami boiska w kolorze białym wypełnione piaskiem kwarco-
wym i granulatem gumowym, wraz z prefabrykowaną, przepuszczalną
dla wody matą z granulatu gumowego o grubości 10mm i gęstości 650gr/
m3.

m2

poz.3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000

4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
11

d.4
KNNR 6
0103-03

ST-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

19,10*32,10 m2 613,110
RAZEM 613,110

12
d.4

KNNR 6
0404-05

ST-4 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2*19,10+32,10*2 m 102,400
RAZEM 102,400

13
d.4 kalk. włas-

na

ST-4 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
- do zasypki wykorzystać pospółkę o frakcji 0-64mm. W pozycji ujęto wy-
konanie drenaŜu z rur PCV śr.100 układanych zgodnie z projektem za-
gospodarowania terenu

m2

poz.11 m2 613,110
RAZEM 613,110

14
d.4

KNR 2-23
0104-01

ST-4 Podbudowa z kruszyw łamanych (frakcja 32-63,5mm) - warstwa dolna o
grubości 15 cm

m2

poz.11 m2 613,110
RAZEM 613,110

15
d.4

KNR 2-23
0104-02

ST-4 Podbudowa z kruszyw łamanych (frakcja 32-63,5mm) - warstwa dolna
odjecie za kaŜdy 1 cm

m2
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-5*poz.11 m2 -3 065,550
RAZEM -3 065,550

16
d.4

KNR 2-23
0104-03

ST-4 Podbudowa z kruszyw łamanych (frakcja 0-31,5mm) - warstwa górna o
grubości 5 cm

m2

poz.11 m2 613,110
RAZEM 613,110

5 NAWIERZCHNIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI
17

d.5 wycena in-
dywidualna

ST-4 Dostawa i montaŜ warstwy wykończeniowej - przyjmuje się bezspoinową,
nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową o następujących mini-
malnych parametrach technicznych i uŜytkowych:
- grubość całkowita nawierzchni: 13mm,
- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR
o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 11mm, warstwa
nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3mm zmieszana
z PU o grubości 2mm, nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla
wody, linie segmentacyjne malowane natryskowo
- warstwa elastycznej (ET) zgodna z systemem nawierzchni - wykonana
z granulatu gumowego, Ŝwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretano-
wego, gr. 3,5cm

m2

poz.11 m2 613,110
RAZEM 613,110

6 ZABRUK
18

d.6
KNNR 6
0103-03

ST-8 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

291,47 m2 291,470
RAZEM 291,470

19
d.6

KNNR 6
0404-05

ST-8 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

20
d.6

KNNR 6
0104-04

ST-8 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.18 m2 291,470
RAZEM 291,470

21
d.6

KNNR 6
0113-04

ST-8 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (frakcja 0-31,5mm) gr. 8
cm

m2

poz.18 m2 291,470
RAZEM 291,470

22
d.6

KNNR 6
0502-01

ST-8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.18 m2 291,470
RAZEM 291,470

7 ELEMENTY WYPOSAśENIA BOISK
23

d.7
KNR 2-01
0312-10

ST-5 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

4+4 dół. 8,000
RAZEM 8,000

24
d.7

KNR 2-01
0201-03 z.
sz. 2.3.2.
9903 

ST-5 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.

m3

2*1,00*1,00*1,20+2*0,5*0,5*1,00 m3 2,900
RAZEM 2,900

25
d.7

KNR 2-23
0308-01

ST-7 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu B25 W8 F150 o obj.0.15
m3

m3

<słupki pod choragiewki naroŜne w boisku do piłki noŜnej> 4*0,2*0,2*0,6 m3 0,096
<fundamenty pod słuki bramek do piłki noŜnej> 4*0,4*0,4*1,0 m3 0,640
<fundamenty pod słupki do siatkówki i tenisa> 2*0,5*0,5*1,0 m3 0,500

RAZEM 1,236
26

d.7
KNR 2-23
0308-03

ST-7 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu Ŝwirowego o obj.0.6 m3
dla fundamentów pod kosz B25 W8 F150

m3

<fundamenty pod kosz> 2*1,0*1,0*1,2 m3 2,400
RAZEM 2,400

27
d.7

KNR 2-23
0309-03

ST-4 Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki noŜnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.7

KNR 2-23
0309-04

ST-4 Osadzenie tulei do słupków siatkówki szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.7

KNR 2-23
0309-04

ST-4 Osadzenie tulei do koszów do koszykówki szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.7

KNR 2-23
0309-04
analogia

ST-4 Osadzenie tulei do chorągiewek naroŜnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.7

ST-4 Dostawa bramek do piłki noŜnej (bamka z tulejami do zamocowania w
fundamencie) wraz z siatką

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

32
d.7

ST-4 Dostawa słupków do siatkówki (z tulejami do zamocowania w fundamen-
cie i deklami maskującymi)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

33
d.7

ST-4 Dostawa siatki do siatkówki kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.7

ST-4 Dostawa słupów z koszami i tablicami do koszykówki (z tulejami do za-
mocowania w fundamencie)

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

35
d.7

ST-4 Dostawa chorągiewek naroŜnych (z tulejami do zamocowania w funda-
mencie)

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

8 OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY
36

d.8
KNR 2-23
0401-01
analogia

ST-3 Ogrodzenie boisk sportowych z siatki plecionej z drutu stalowego sr. 2,8/
3,7mm o oczkach 50x50mm ocynkowanego powlekanego PCV w kolorze
zielonym na słupkach z rur stalowych okrągłych śr. 60mm o rozstawie
2,5 m i wysokosci 4,05m, z wykonaniem fundamentów betonowych (dla
słupków, z wykopami i dostawą materiałów włącznie) - beton B25 W8
F150

m2

257,4*4,05-2*2,50*2,0 m2 1 032,470
RAZEM 1 032,470

37
d.8

KNR 2-23
0402-02

ST-3 Brama o wym. 250x200 cm w ogrodzeniu (brama do wykonania zgodnie
z rysunkiem szczegółowym)
Pozycja obejmuje wykonanie kompletne (fundamenty słupków przy ele-
mencie ogrodzenia, dostawę i montaŜ elementu z zamkami i wypełnie-
niem itd)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.8

KNR 2-23
0402-03
analogia

ST-3 Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów teniso-
wych (furtka do wykonania zgodnie z rysunkiem szczegółowym)
Pozycja obejmuje wykonanie kompletne (fundamenty słupków przy ele-
mencie ogrodzenia, dostawę i montaŜ elementu z zamkami i wypełnie-
niem itd)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.8

KNR 2-23
0402-03
analogia

ST-3 Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów teniso-
wych (furtka do wykonania zgodnie z rysunkiem szczegółowym)
Pozycja obejmuje wykonanie kompletne (fundamenty słupków przy ele-
mencie ogrodzenia, dostawę i montaŜ elementu z zamkami i wypełnie-
niem itd)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.8

KNR-W 2-
02 1802-04
analogia

ST-3 Wykonanie i montaz piłkochwytów h=6,0m konstrukcja słupków wykona-
na z ksztaltowników zimnogiętych prostokatnych stalowych ocynkowa-
nych 120x50mm, pomiedzy słupkami siatka polipropylenowa pleciona o
grubości splotu min.5mm, w kolorze zielonym, o oczku 10x10cm/ słupek
co 2,50m, z wykonaniem fundamentów betonowych (dla słupków, z wy-
kopami i dostawą materiałów włącznie)) - beton B25 W8 F150

m2

30,00*2*6,00 m2 360,000
RAZEM 360,000

9 BUDYNEK SZTANIOWO-SANITARNY
41

d.9
ST-2 Budowa budynku szatniowo-sanitarnego - budowa kompletnego budynku

sztaniowego z wyposaŜeniem w całości (pod klucz) od wykopów funda-
mentowych, poprzez ruszt fundamentowy na studniach, podłogi, ściany,
dach, po wykończenia z białym montaŜem, instalacją elektryczną, insta-
lacją sanitarną wg rysunków rozwiązania typowego - budynek szatniowy
naleŜy podłączyć do istniejącej linii kablowej po rozbiórce budynku istnie-
jącego

m2

5,44*15,64 m2 85,082
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RAZEM 85,082
10 OŚWIETLENIE i ZASILANIE
42

d.10
ST-9 Budowa słupa oświetleniowego - maszt z dwoma projektorami - wraz z

przyłączem. 
1. Pozycja obejmuje wykonanie kompletu prac koniecznych do wykona-
nia słupa wraz z projektorami oraz przyłączenie go do rozdzielnicy bu-
dynku szatniowego, z którego włączane będzie oświetlenie zewnętrzne
(obejmuje w szczególności wykopy, prace fundamentowe, zasypanie wy-
kopów, montaŜ słupa, ułoŜenie kabla zasilającego, ułoŜenie taśmy
ostrzegawczej, montaŜ konstrukcji wsporczej projektorów, montaŜ projek-
torów, podłączenie w rodzielnicy obiektu, podłączenie w słupie, podłącze-
nie projektorów, badania instalacji itd)
2. Słup stalowy ocynkowany, sześciokątny z tabliczką przyłączeniową i
wyposaŜeniem wysokości 9m
3. Projektor z regulowanym ramieniem do montaŜu na konstrukcji 
4. Lampy metalohalogenowe HIT-400W, obudowa z odlewu aluminiowe-
go, hartowana szyba ochronna, odbłyśnik aluminiowy. IP 65 kl. 1.
5. Zasilanie przewód 5x16YKY
Kabel układać w rowie kablowym na głębokości 0,5m z podsypką 10cm z
piasku, a następnie przysypać go kolejną 10 cm warstwą piasku. 25cm
nad kablem umieścić niebieską folię ostrzegawczą. Resztę  wykopu za-
sypać gruntem rodzimym zagęszczając. Wykonać uziom poziomy za po-
mocą taśmy stalowej  30*3mm. Bednarkę układać 20cm pod kablem
elektrycznym. Uziom przykryć 10cm warstwą gruntu rodzimego. Do uzio-
mu podłączyć kaŜdy słup oświetleniowy. Wymagane  wartości rezystancji
uziemienia  - 30 omów

kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

43
d.10

ST-9 Budowa słupa oświetleniowego - maszt z czterema projektorami kaŜdy -
wraz z przyłączem.
1. Pozycja obejmuje wykonanie kompletu prac koniecznych do wykona-
nia słupa wraz z projektorami oraz przyłączenie go do rozdzielnicy bu-
dynku szatniowego, z którego włączane będzie oświetlenie zewnętrzne
(obejmuje w szczególności wykopy, prace fundamentowe, zasypanie wy-
kopów, montaŜ słupa, ułoŜenie kabla zasilającego, ułoŜenie taśmy
ostrzegawczej, montaŜ konstrukcji wsporczej projektorów, montaŜ projek-
torów, podłączenie w rodzielnicy obiektu, podłączenie w słupie, podłącze-
nie projektorów, badania instalacji)
2. Słup stalowy ocynkowany, sześciokątny z tabliczką przyłączeniową i
wyposaŜeniem wysokości 9m
3. Projektor z regulowanym ramieniem do montazu na konstrukcji
4. Lampy metalohalogenowe HIT-400W, obudowa z odlewu aluminiowe-
go, hartowana szyba ochronna, odbłyśnik aluminiowy. IP 65 kl. 1.
5. Zasilanie przewód 5x16YKY
Kabel układać w rowie kablowym na głębokości 0,5m z podsypką 10cm z
piasku, a następnie przysypać go kolejną 10 cm warstwą piasku. 25cm
nad kablem umieścić niebieską folię ostrzegawczą. Resztę  wykopu za-
sypać gruntem rodzimym zagęszczając. Wykonać uziom poziomy za po-
mocą taśmy stalowej  30*3mm. Bednarkę układać 20cm pod kablem
elektrycznym. Uziom przykryć 10cm warstwą gruntu rodzimego. Do uzio-
mu podłączyć kaŜdy słup oświetleniowy. Wymagane  wartości rezystancji
uziemienia  - 30 omów

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

44
d.10

ST-9 Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla obiektu
1. Pozycja obejmuje wykonanie kompletu prac koniecznych do wykona-
nia przyłączenia wraz z przyłączeniem go do rozdzielnicy głównej w bu-
dynku Starostwa Powiatowego
2. Zasilanie przewód YAKXS 5*50mm2 (długość kabla około 145m)
Kabel układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m z podsypką 10cm z
piasku, a następnie przysypać go kolejną 10 cm warstwą piasku. 25cm
nad kablem umieścić niebieską folię ostrzegawczą. Resztę  wykopu za-
sypać gruntem rodzimym zagęszczając.
3. Na skrzyŜowaniach z isntalacjami, na wejściu do budynku z rozdzileni-
cą główną i na wejściu do budynku zaplecza kable prowadzić dodatkowo
w rurze ochronnej DVK 75
4. na istniejące linie kablowe w miejscu skrzyŜowania z projektowanym
kablem ząłoŜyć dwudzielne rury PS110
5. W rodzielnicy głównej kabel zabezpieczyć bezpiecznikiem DOII-63A
6. W projekotwanym budynku sztani kabel wprowadzić do rozdzielnicy
wewnętrznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11 INSTALACJE SANITARNE
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Orlik_rolnik_przetarg_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

45
d.11

ST-10 Budowa studni kanalizacyjnych PCV fi415
1. Studnie kompletne - kineta denna, rura karbowana, rura wznosząca,
komplet uszczelek, włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego,- wysokośc studni zgod-
na z projektem zagospodarowania terenu

kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

46
d.11

ST-10 Budowa rurociągu kanalizacyjnego z rur PCV o średnicy 250mm (w ce-
nie, wykop, podsypka z pospółki, ruraŜ z ułoŜeniem, zasypka z pospółki
oraz zasypanie wykopu gruntem z wykopu)

m

66,9 m 66,900
RAZEM 66,900

47
d.11

ST-10 Budowa rurociągu kanalizacyjnego z rur PCV o średnicy 200mm (w ce-
nie, wykop, podsypka z pospółki, ruraŜ z ułoŜeniem, zasypka z pospółki
oraz zasypanie wykopu gruntem z wykopu)

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

48
d.11

ST-10 Budowa rurociągu kanalizacyjnego z rur PCV o średnicy 160mm (w ce-
nie, wykop, podsypka z pospółki, ruraŜ z ułoŜeniem, zasypka z pospółki
oraz zasypanie wykopu gruntem z wykopu) - pozycja obejmuje przyłącze-
nie obiektu szatniowego

m

50+31,60 m 81,600
RAZEM 81,600

49
d.11

ST-10 Budowa rurociągu wodociągowego z rur PEHD o średnicy wewnętrznej
32mm (w cenie, wykop, podsypka z pospółki, ruraŜ z ułoŜeniem, zasypka
z pospółki oraz zasypanie wykopu gruntem z wykopu) - pozycja obejmuje
przyłączenie obiektu szatniowego

m

14,15 m 14,150
RAZEM 14,150

50
d.11

ST-10 MontaŜ nawiertki z zasuwą 90/40 na sieci wodociągowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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