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1 OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY
1

d.1
KNR 2-23
0401-01
analogia

ST-44 Ogrodzenie boisk sportowych z siatki z drutu stalowego plecionego min
sr. 2,2 mm (przed ocynkowaniem i powleczeniem)  o oczku 35x35mm,
ocynkowanego powlekanego w kolorze zielonym slupkach z rur stalo-
wych prostokątnych 60x40mm o rozstawie 2,5 m i wysokosci 4,05m, z
wykonaniem fundamentów betonowych (dla słupków, z wykopami i do-
stawą materiałów włącznie) - beton B25 W8 F150

m2

4,00*(19,00+43,00+8,50+13,00+82,50+7,50) m2 694,000
RAZEM 694,000

2
d.1

KNR 2-23
0402-02

ST-44 Brama o wym. 500x250 cm w ogrodzeniu (brama do wykonania zgodnie
z rysunkiem szczegółowym), profile zamknięte zimnogięte i wypełnienie z
siatki z drutu stalowego zgrzewanego min sr. 2,2 mm (przed ocynkowa-
niem i powleczeniem)  o oczku 50x50mm. Elementy wykonane w kolorze
zielonym
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

3
d.1

KNR 2-23
0402-02

ST-44 Brama o wym. 250x200 cm w ogrodzeniu (brama do wykonania zgodnie
z rysunkiem szczegółowym), profile zamknięte zimnogięte i wypełnienie z
siatki z drutu stalowego zgrzewanego min sr. 2,2 mm (przed ocynkowa-
niem i powleczeniem)  o oczku 50x50mm. Elementy wykonane w kolorze
zielonym
Pozycja obejmuje wykonanie kompletne (fundamenty słupków przy ele-
mencie ogrodzenia, dostawę i montaŜ elementu z zamkami i wypełnie-
niem itd)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR 2-23
0402-03
analogia

ST-44 Furtka o wym. 120x200 cm w ogrodzeniu (furtja do wykonania zgodnie z
rysunkiem szczegółowym), profile zamknięte zimnogięte i wypełnienie z
siatki z drutu stalowego zgrzewanego min sr. 2,2 mm (przed ocynkowa-
niem i powleczeniem)  o oczku 50x50mm. Elementy wykonane w kolorze
zielonym
Pozycja obejmuje wykonanie kompletne (fundamenty słupków przy ele-
mencie ogrodzenia, dostawę i montaŜ elementu z zamkami i wypełnie-
niem itd)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNR-W 2-
02 1802-04
analogia

ST-44 Wykonanie i montaz piłkochwytów h=6,0 mkonstrukcja slupków wykona-
na z ksztaltowników zimnogietych 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

27,50*6,00 m2 165,000
RAZEM 165,000

2 WIATA
6

d.2 kalk. włas-
na

ST-99 MontaŜ wiaty stadionowej (ławki trenerskiej) 10 osobowej - wykonana z
profili stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze zielonym, moco-
wana na stałe (stopy betonowe do kotwienia wiat w zestawie), ściany wy-
pełnione poliwęgalnem komorowym bezbarwnym gr.6mm, siedzisko fote-
lik plastikowy w kolorze Ŝółty, wiata bez podłogi. Wiata w przekroju zgod-
na z rysunkiem wiaty. W cenie nalezy uwzględnić wykopy pod montaŜ
stóp betonowych, montaŜ stóp, montaŜ wiaty z siedziskami i obudową.

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

7
d.2

KNNR 1
0210-03 z.
sz.2.1.1.
9906-04/02 

ST-20 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - praca w gruncie oble-
piającym

m3

<wykop dla wiat - załadunek do wywozu na sprzęt Inwestora> 6,00*1,85*
0,60*2

m3 13,320

RAZEM 13,320
3 UTWARDZENIA TERENU
8

d.3
KNNR 6
0101-02

ST-40 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

<pod wiatami> 5,76*1,94*2 m2 22,349
<chodnik> (52,68+8,58)*1,56 m2 95,566

RAZEM 117,915
9

d.3
KNNR 6
0113-05

ST-40 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

<pod wiatami> 1,78*5,60*2 m2 19,936
<chodnik> (52,60+8,50)*1,40 m2 85,540
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RAZEM 105,476
10

d.3
KNNR 6
0105-01
analogia

ST-40 Warstwy podsypkowe z miału kamiennego zagęszczane ręcznie o gr.3
cm

m2

poz.9 m2 105,476
RAZEM 105,476

11
d.3

KNNR 6
0502-01

ST-40 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z mia-
łu kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.9 m2 105,476
RAZEM 105,476

12
d.3

KNNR 6
0404-05

ST-40 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

<wiaty> (5,76*2+1,78*2)*2 m 30,160
<chodnik> 52,68*2+1,40+8,58+6,90+1,85+0,75 m 124,840

RAZEM 155,000
4 TRYBUNY

13
d.4 kalk. włas-

na

ST-99 MontaŜ trybuny stałej na skarpie - trybuna 3 rzędowa z dwoma
wejściami, konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych, siedziska
plastikowe na przemian zielone i zółte, podesty z blachy stalowej alumi-
niowej, kotwienie do stóp Ŝelbetowych wykonanych wraz z trybunami (78
siedzisk)

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000
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