
BOISKO W Górażdżach.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SST-01 B.01.00.00 -Roboty przygotowawcze- CPV45100000-8
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie boisk

ha

0.036 ha 0.036

RAZEM 0.036

2 SST-02 B.02.00.00 -Roboty ziemne- CPC 45111200-5

2
d.2

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km ko-
ryta pod powierzchnie utwardzone

m3

24*15*0.30 m3 108.000

RAZEM 108.000

3
d.2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III- pod piłkochwyty i słupki do siatkówki

m3

40*0.30*0.30*1.0+2*0.50*0.50*1.0 m3 4.100

RAZEM 4.100

4
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

108+4.1 m3 112.100

RAZEM 112.100

5
d.2

koszty wysypiska m3

108+4.1 m3 112.100

RAZEM 112.100

3 SST-03B.04.00.00-Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa -CPV 45112720-8

6
d.3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

24*15 m2 360.000

RAZEM 360.000

7
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

24*15 m2 360.000

RAZEM 360.000

8
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

24*15 m2 360.000

RAZEM 360.000

9
d.3

kalkulacja
własna

zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej 16mm, na boisko do
siatkówki wraz z malowaniem linii  boiskowych , warstwa dolna 8mm -granulat
gumowy SBR o frakcji 1-4mm+ lepiszcze poliuretanowe, warstwa górna 8mm-
granulat EPDM o frakcji 1-4mm+ lepiszcze poliuretanowe

m2

24*15 m2 360.000

RAZEM 360.000

4 SST-04 B.06.00.00- Ogrodzenie - CPV 45340000-2

10
d.4

kalkulacja
własna

zakup i montaż piłkochwytów 74mb wykonanych z siatki PE/PP ,plecionej,
wezłowej, srednicy sznurka 4,5mm , oczko 100*100mm, nie wchłania wody,
impregnowana na promienie UV, wys.siatki 6m, siatka napieta na krawędziach
linka stalową fi5mm, srubami rzymskimi M10, z zaciskami i karabinkami łacza-
cymi sieć z linką, sieć w kolorze zielonym, do tego słupki z profila zamknietego
, słupki pośrednie 80*40*3mm (24szt), słupki środkowe i skrajne 80*80*3 (8szt)
.Łączna ilość słupków 44. rozstaw co 2,30(2,33). Słupki zakończone daszkiem,
wyposażone w oczka do przwlekania linki, dł. słupka 6000mm ( długośc całko-
wita 7000mm), słupki krańcowe i środkowe z zastrzałem, słupki ocynkowane i
malowane proszkowo , kolor zielony

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

11
d.4

KNR 2-31
0702-03

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm- analogia montaż
słupków

szt.

44 szt. 44.000

RAZEM 44.000

5 SST-05 B.07.00.00 - Urzadzenia sportowe - CPC 45223800-4

12
d.5

kalkulacja
własna

zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z tulejami montażowymi deklem
maskującym siatką z antenkami i wieszakiem na siatkę ( opis urzadzeń w pro-
jekcie budowlanym)

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

13
d.5

KNR 2-31
0702-03

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm- analogia montaż
tulei do słupków do siatkówki

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4339 Użytkownik: delinowski radosław


