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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODROWANIA POD 
PRZEBUDOWĘ BOISK  SPORTOWYCH 

            
  Lokalizacja obiektów sportowych: Bogoria  

Nr działki  651/2, 652/2 i 655  
 
Podstawa opracowania:  
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria   

Etap I – zatwierdzony  uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 
stycznia 2007 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  
warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie  

Dz.U. 2002 r Nr 75 z póź. zmianami  
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500 
- Rozpoznanie  warunków geotechnicznych   
- Inwentaryzacja w terenie  
        
1. Projektowany stan zagospodarowania terenu niezbędny do realizacji 

inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest zgłoszenie przebudowy boisk wraz z niezbędną 

infrastrukturą 
- boisko piłki nożnej  z  piłkochwytami (przebudowa istniejącego boiska 

trawiastego na trawę sztuczną) 
- Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem (przebudowa istniejącego boiska 

asfaltowego na boisko o nawierzchni poliuretanowej) 
inwestycja przeznaczona  jest do celów sportowych przy szkole. 
Zakres inwestycji obejmuje według oznaczeń  na projekcie zagospodarowania  
 
1. Boisko  do piłki nożnej- nawierzchnia syntetyczna  (trawa sztuczna)  
i piłkochwytami wys. 6.00m 
  
2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  (lokalizacja na 

istniejącym boisku piłki ręcznej o nawierzchni  asfaltowej  przebudowane na 
boisko wielofunkcyjne  o dyscyplinach: piłki ręcznej z bramkami stałymi , piłki 
koszykowej (z ruchomymi koszami ) osadzone w tulejach  z możliwością 
przeniesienia  do tulei zapasowych  zlokalizowanych poza  polem boiska piłki 
ręcznej w osi boiska piłki koszowej i  piłki siatkowej z wymiennymi słupami 
osadzone w tulejach.  

 
3. Ogrodzenie panelowe wys. 4m wokół boiska wielofunkcyjnego 
 
4.  Piłkochwyty wys. 6m za jedna z bramek boiska do piłki nożnej 

 
5. Wymiana ławek w obrębie boisk 
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6. Słupy oświetleniowe(maszty stożkowe wysokości 9 i 12 m)  z 
projektorami   

     
Infrastruktura techniczna podziemna według projektów branżowych : 
- odwodnienie  liniowe  boiska do piłki nożnej 
- linie kablowe oświetlenia boisk  
- drenaż pod boiskiem piłki nożnej  
 
Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
Teren objęty zagospodarowaniem jest zagospodarowany obecnie w 

następujący sposób: 
- trawiastym boiskiem piłki nożnej; 
- boiskiem piłki ręcznej (nawierzchnia asfaltowa); 
- oświetleniem terenu z lampami oświetleniowymi . Oświetlenie pozostaje bez 

zmian , będzie służyło jak oświetlenie terenu wokół boisk; 
- ogrodzeniem z siatki;  
- widownia  z siedziskami drewnianymi (przeznaczone do remontu)  
- Teren uzbrojony w kanalizację sanitarną, deszczową , wodno- kanalizacyjna 
 i elektryczną i gazową  
 
Ukształtowanie terenu  
Teren pod inwestycje płaski wymaga niwelacji  
 
Rozliczenie powierzchni zagospodarowanej  
Teren objęty zagospodarowaniem  A,B,C,D,E,F     - 7.942,00 m2 
-  
- Boisko piłki nożnej                                   4.450.00 m2  
- Boisko wielofunkcyjne                                                                        1.185.00 

m2 
        

 Razem                 6.235.00 m2  
 - Zieleń                  1.707.00 m2  
- Powierzchnia biologicznie czynna                 30.6% 
Ziemię żyzna po zdjęciu humusu 20 cm  zagospodarować rolniczo. 
            Pozostałą ziemię z wykopów wywieść  poza teren inwestycji  
            i zagospodarować   
 
Lokalizacja obiektów  
Dane techniczne:  
 
1. Boisko piłki nożnej – powierzchnia                     4.450 .00m2 
       9,20m od krawędzi jezdni drogi  wojewódzkiej (oznaczone w MPO 3 KD.19, 

nr działki 118/1).   
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OPIS DO OBIEKTÓW  SPORTOWYCH 
 
Boisko piłki nożnej – nawierzchnia trawa sztuczna , wysokości 60 mm, 

monofilowa ,polietylen (PE 880/1000/11000 detex )  ułożona na warstwie 
nośnej. Kolor  trawy ciemna zieleń.  
Warstwa nośna  granulat gumowy kauczukowo-poliuretanowy 
przepuszczalny   gr 25 mm  w dowolnej technologii układania .  
Podbudowa główna pod płytę boiska  z betonu jamistego B 20 gr 15 cm. , na 
podbudowie z kruszywa gr 5 cm frakcja 60-250 mm.  
Podsypka piaskowa gr  15 cm jako warstwa odsączająca. 
Pod płytą boiska projektuje się drenaż odsączający teren do kanalizacji 
deszczowej. Opracowanie według projektu branżowego. 
Wyposażenie boiska: 2 bramki  wg załączonego rysunku, piłki 10 sztuk, linie 
na trawie kolor biały.  Wyprofilowanie płyty boiska ze spadkami zgodnie z 
rzutem obiektów i urządzeń sportowych  

Dane techniczne boiska  
- Powierzchnia zabudowy 4.450.00 m2       
 
Boisko wielofunkcyjne -  projektuje się na istniejącym boisku piłki ręcznej  o 

nawierzchni asfaltowej. 
Przed przystąpieniem do robót należy wyrównać  zfrezować płytę boiska  
i zastosować warstwę wyrównawczą   z asfaltobetonu gr 5 cm. Warstwa 
sportowa  nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm .Warstwa nośna 
kauczukowa poliuretanowa nieprzepuszczalna gr 25 mm, (technologia 
układania dowolna ) Boisko wielofunkcyjne dostosowane jest do dyscyplin 
sportowych: koszykówki, piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. 

Wyposażenie boiska: 
-  Bramki piłki ręczne 2 sztuki o wym. 2,5x2 m  osadzone na stałe  konstrukcji 

aluminiowej z siatkami wymiennymi 
- 2 kosze do koszykówki  słupowe kompletne z obręczami  i siatką  (wymienne 

osadzone w tulejach z możliwością regulacji wysokości i demontażu) jak na 
załączonych rysunkach. Ilość piłek do koszykówki 10 sztuk.  

- projektuje się dodatkowe 2 tuleje na  osi boiska piłki koszowej w razie 
rozgrywek w piłkę ręczną. (tuleje maskowane według normy)  

- 2 słupki aluminiowe do piłki siatkowej z tulejami , możliwość demontażu 
maskowania tulei zgodnie z  załączonym rysunkiem.  

- do wyposażenia boiska do piłki siatkowej należy jeszcze  2 siatki z linkami do 
naprężania  i 10 piłek do siatkówki. 

Wyprofilowanie płyty boiska  ze spadkami zgodnie z rzutem obiektów i 
urządzeń sportowych. 

 
Kolorystyka: 
Pole piłki koszykowej  pomarańczowy i linie białe. 
Boisko piłki ręcznej  kolor zielony, linie żółte 
Pozostałe pole piłki ręcznej  kolor  żółty z liniami czerwonymi.  
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Ogrodzenie boisk 
Wysokości 4 m  panelowe spawane ocynkowane i  malowane proszkowo,  kolor 

zielony.  
Elementy ogrodzenia: 
-  słupki profil zamknięty 80x60 x 2,5 mm  ocynkowane malowane proszkowo o  

rozstawie 2,5 m . Wypełnienie panel z prętów pionowych co 7 cm , grubości 
5 mm, przetłoczenia na pretach pionowych  2 przetłoczenia na 1 m .  Pręty 
poziome   fi 5 co 20 cm. 
 

Obsadzenie słupów w fundamentach  betonowych 60x60x1,00 m .Podmurówka 
ogrodzenia  deska betonowa gr 15 cm , wysokości 30 cm furtkę 1,50 x 2,50 m z 
tego samego materiału jak ogrodzenie.  
Wykonanie z tych samych materiałów co ogrodzenie. Furtka z zamkiem  
na klucz.   
 
Piłkochwyty projektuje się za bramka piłki nożnej (od strony linii elektrycznej)   

wysokości 6 m z uchwytami do mocowania siatki. Słupy  80x80x3 mm  
metalowe  profil zamknięty  ocynkowane i malowane proszkowo kolor zielony 
(jak ogrodzenie). Piłkochwyt projektuje się z siatki polipropylenowej  grubości 
5 mm o oczkach 8x8 cm. Piłkochwyt siatka  rozciągnięta na słupach na całej 
wysokości słupów. Fundamenty pod piłkochwyty 80x80x100 cm. 

  
Wszystkie elementy metalowe słupów i ogrodzeń włączyć w system uziemienia.   
 
Słupy oświetleniowe boisk  z projektorami (maszt- słup stożkowy)  
Projektuje się do oświetlenia boisk  słupy wysokości 12.0 m z fundamentami i 

poprzeczkami na projektory z instalacją odgromową. Oświetlenie boiska 
wielofunkcyjnymi słupami o wysokości 9.0 m. 

Fundamenty pod słupy  80x80 głębokości 1,20 z wbetonowanymi śrubami do 
montażu  słupów. Beton B 20. Ustawienie śrub w fundamentach zgodnie z 
DTR  słupa.  Projektuje się 10 słupów oświetleniowych  z tym że na 2 
słupach przy boisku  w osi boiska piłki nożnej po 2 projektory.  

Natężenie oświetlenia. 
- Średnie natężenie oświetlenia  77 lx 
- Minimalne natężenie oświetleni  54 lx, 
-  maksymalne natężenie oświetlenia 119 lx  
 
Utwardzenie z kostki betonowej oznaczonej na rzucie i projekcie 

zagospodarowania. Kolor kostki szary i czarny. Wyprofilowanie spadków do 
krat  ściekowych i na tereny zielone zgodnie z projektem rzut obiektów i 
urządzeń  sportowych.  

Powierzchnia  pow. utwardzonych , pod ławkami  i w obrębie ławek 
 nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie piaskowo-cementowej  

gr 10 cm , , podsypka piaskowa 10 cm  
Zakończenie placów utwardzonych od terenów zielonych  i obiektów 

sportowych obrzeżami gr 8 cm. i wysokości 20  cm.   
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r) 
Informacje ogólne: 
Obiekt projektowany: Przebudowa boisk sportowych 
Adres inwestycji: Bogoria, działki nr 651/2, 652/2, 655 
Inwestor: Gmina Bogoria 
 
Część opisowa: 
1. Zakres robót: 

 dla wykonania boiska piłkarskiego:  
- wykonanie drenażu; 
- wykonanie odwodnienia liniowego; 
- wykonanie podbudowy z betonu jamistego; 
- wykonanie fundamentów pod piłkochwyty i słupy oświetleniowe; 
- wykonanie piłkochwytów; 
- wykonanie nawierzchni sportowej; 
- montaż bramek stałych i malowanie linii. 
 

 dla wykonania boiska wielofunkcyjnego:  
- wyrównanie istniejącej płyty boiska; 
- wykonanie fundamentów pod ogrodzenie i słupy oświetleniowe; 
- wykonanie słupów oświetleniowych; 
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię sportową; 
- wykonanie ogrodzenia; 
- montaż słupów oświetleniowych; 
- montaż tulei pod słupy do siatkówki i kosz do koszykówki; 
- wykonanie nawierzchni sportowej; 
- wykonanie boisk sportowych. 

 
2. Istniejące obiekty na działce 
Teren objęty zagospodarowaniem zagospodarowany: 
- obiektami sportowymi; 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie występuje  
 
4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
budowy. 
4.1.  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m powyżej w szczególności: 
- montaż oświetlenia na słupach (niebezpieczeństwo upadku z wysokości);  
4.2.  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia  o głębokości 
powyżej 1,5 m oraz wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian  pionowo o 
głębokości  ponad   3,0   m – nie dotyczy 
4.3. Wykonanie prac z udziałem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego - 
niebezpieczeństwo  związane z upadkiem materiału transportowanego  
uszkodzeniem wyciągarki  czy zawiesia dźwigu. 

























































































Boiso-sportowe-2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45212200-8 Boisko do piłki nożnej

1.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,440 ha 0,440
RAZEM 0,440

2
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek - 90%

m2

4005,000 m2 4 005,000
RAZEM 4 005,000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości - 90%

m2

4005,000 m2 4 005,000
RAZEM 4 005,000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem - 10%

m2

445,000 m2 445,000
RAZEM 445,000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -10%

m2

414,000 m2 414,000
RAZEM 414,000

6
d.1.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - boiska,
chodniki - 90%

m2

3726,000 m2 3 726,000
RAZEM 3 726,000

7
d.1.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głę-
bokości - 90%
Krotność = 4

m2

4005,000 m2 4 005,000
RAZEM 4 005,000

8
d.1.

1

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębo- kości 20 cm - 10%

m2

445,000 m2 445,000
RAZEM 445,000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości - 10%
Krotność = 4

m2

445,000 m2 445,000
RAZEM 445,000

10
d.1.

1

KSNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony- wane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 90%

m2

4005,000 m2 4 005,000
RAZEM 4 005,000

11
d.1.

1

KSNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony- wane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 10%

m2

445,000 m2 445,000
RAZEM 445,000

12
d.1.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

1780,000 m3 1 780,000
RAZEM 1 780,000

13
d.1.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

1780,000 m3 1 780,000
RAZEM 1 780,000

1.2 Boisko do piłki nożnej - warstwy
14

d.1.
2

KSNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm
Krotność = 3

m2

4450,000 m2 4 450,000
RAZEM 4 450,000
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15

d.1.
2

KSNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm m2

4450,000 m2 4 450,000
RAZEM 4 450,000

16
d.1.

2

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe z betonu jamistego przy zastosowaniu pompy do betonu
na podłożu gruntowym

m3

667,500 m3 667,500
RAZEM 667,500

17
d.1.

2

KNR 2-23
0109-05
analogia

Warstwa nośna granulat gumowy kauczukowo-poliuretanowy przepuszczalny
gr 25 mm w dowolnej technologii układania

m2

4450,000 m2 4 450,000
RAZEM 4 450,000

18
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z trawy sztucznej m2

4450,000 m2 4 450,000
RAZEM 4 450,000

19
d.1.

2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

278,000 m 278,000
RAZEM 278,000

20
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Linie boiska szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Montaz i dostawa bramek do piłki nożnej z siatką osadzone na stałe w funda-
mencie

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Chorągiewnki szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Zakup piłek do piłki nożnej szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

1.3 Drenaż
1.3.

1
Drenaż 

24
d.1.
3.1

KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład kopar- kami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

518,400 m3 518,400
RAZEM 518,400

25
d.1.
3.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

86,400 m3 86,400
RAZEM 86,400

26
d.1.
3.1

KNR 2-28
0503-01
analogia

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych m

1080,000 m 1 080,000
RAZEM 1 080,000

27
d.1.
3.1

KNR 2-28
0501-08

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu m3

216,000 m3 216,000
RAZEM 216,000

28
d.1.
3.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze- mieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w grun- cie kat. I-III

m3

216,000 m3 216,000
RAZEM 216,000
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29

d.1.
3.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz- nymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

216,000 m3 216,000
RAZEM 216,000

30
d.1.
3.1

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienka chłonna szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Odwodnienie
1.4.

1
Odwodnienie 

31
d.1.
4.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

138,000 m 138,000
RAZEM 138,000

32
d.1.
4.1

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła pod odwodnienie m3

4,140 m3 4,140
RAZEM 4,140

33
d.1.
4.1

KNR 2-31
0403-03
analogia

Odwodnienie liniowe na podsypce cementowo-piaskowej m

138,000 m 138,000
RAZEM 138,000

1.5 Obrzeża
34

d.1.
5

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębo- kości 20 cm

m2

70,000 m2 70,000
RAZEM 70,000

35
d.1.

5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

7,000 m3 7,000
RAZEM 7,000

36
d.1.

5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

21,000 m3 21,000
RAZEM 21,000

37
d.1.

5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem
spoin zapra- wą cementową

m

280,000 m 280,000
RAZEM 280,000

1.6 Piłkochwyty
38

d.1.
6

KNR-W 2-01
0308-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu IV)

dół.

20,000 dół. 20,000
RAZEM 20,000

39
d.1.

6

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu

m3

12,800 m3 12,800
RAZEM 12,800

40
d.1.

6

KNR-W 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie wysokości 6 m z uchwytami do mocowania siatki. Słupy 80x80x3
mm metalowe profil zamknięty ocynkowane i malowane proszkowo kolor zielo-
ny (jak ogrodzenie). Piłkochwyt projektuje się z siatki polipropylenowej gruboś-
ci 5 mm o oczkach 8x8 cm. Piłkochwyt siatka rozciągnięta na słupach na całej
wysokości słupów. Fundamenty pod pi kochwyty 80x80x100 cm.

m

130,000 m 130,000
RAZEM 130,000

2 45212200-8 Boisko piłki koszykowej i siatkowej
2.1 Roboty przygotowawcze
41

d.2.
1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

800,000 m2 800,000
RAZEM 800,000

2.2 Nawierzchnia
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42

d.2.
2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca z betonu asfaltowego - grubość 4 cm

m2

800,000 m2 800,000
RAZEM 800,000

43
d.2.

2

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca z betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

800,000 m2 800,000
RAZEM 800,000

44
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Granulat gumowo kauczukowy; gr. 2,50 cm m2

800,000 m2 800,000
RAZEM 800,000

45
d.2.

2

KNR 2-23
0106-05
analogia

Nawierzchnie poliuretanowa na boisku gr 13 mm. m2

800,000 m2 800,000
RAZEM 800,000

46
d.2.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

120,000 m 120,000
RAZEM 120,000

47
d.2.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

4,800 m3 4,800
RAZEM 4,800

48
d.2.

2

KSNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

120,000 m 120,000
RAZEM 120,000

49
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Montaz i dostawa koszy z siatkami do koszykówki z certyfikatem bezpieczeńs-
twa zabetonowane w ziemi

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

50
d.2.

2

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Montaż i dostawa koszy z siatkami do koszykówki z certyfikatem bezpieczeńs-
twa zabetonowane w ziemi

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

52
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Malowanie lini na boisku do koszykówki szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Malowanie lini na boisku do siatkówki szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3 45212140-9 Wyposażenie i ogrodzenie boiska
54

d.2.
3

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.2.

3

KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.2.

3

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki szt.

4,000 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

57
d.2.

3

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje - boisko do koszykówki szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.2.

3

KNR 2-23
0309-08

Śruby stojaków metalowych do koszykówki kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.2.

3

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki + komp-
letne wyposażenie; tablica, siatka, obręcz, osłona dolnej krawędzi tablicy

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Zakup piłek do koszykówki szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

61
d.2.

3

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

62
d.2.

3

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje - boisko do siatkówki szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.2.

3

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki kompletne wyposaże-
nie; siatka, lin- ki

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

64
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Zakup piłek do siatkówki szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

2.4 Ogrodzenie
65

d.2.
4

KNR-W 2-01
0308-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu IV)

dół.

52,000 dół. 52,000
RAZEM 52,000

66
d.2.

4

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu

m3

18,720 m3 18,720
RAZEM 18,720

67
d.2.

4

KNR-W 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie wysokości 4 m panelowe spawane ocynkowane i malowane prosz-
kowo, kolor zielony. Elementy ogrodzenia: - słupki profil zamknięty 80x60 x 2,5
mm ocynkowane malowane proszkowo o rozstawie 2,5 m . Wypełnienie panel
z prętów pio- nowych co 7 cm , grubości 5 mm, przetłoczenia na prętach pio-
nowych 2 przetłoczenia na 1 m. Pręty poziome fi 5 co 20 cm. Podmurówka
ogrodzenia deska betonowa gr 15 cm , wysokości 30 cm furtkę 1,50 x 2,50 m
z tego samego materiału jak ogrodzenie. Furtka z zamkiem na klucz.

m

130,000 m 130,000
RAZEM 130,000

3 Oświetlenie boisk
68

d.3
KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

342,000 m 342,000
RAZEM 342,000

69
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
4 m

m

342,000 m 342,000
RAZEM 342,000

70
d.3

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli YKYżo 5x16 mm2 w rowach kablowych m

356,000 m 356,000
RAZEM 356,000
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71

d.3
KNR 2-01
0704-0201

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

342,000 m 342,000
RAZEM 342,000

72
d.3

KNP 18
1327-01.02

Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc

18,000 odc 18,000
RAZEM 18,000

73
d.3

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

22,400 m3 22,400
RAZEM 22,400

74
d.3

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

60,000 m3 60,000
RAZEM 60,000

75
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. do 7 mm

t

2,400 t 2,400
RAZEM 2,400

76
d.3

KNNR 5
1001-03

Montaż i stawianie masztów oświetleniowych o wysokości do 20 m szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

77
d.3

KNNR 5
1001-03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości do 10 m szt.

5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

78
d.3

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

27,000 m3 27,000
RAZEM 27,000

79
d.3

KNNR 5
1008-05

Montaż naświetlaczy LED o mocy 500W kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

80
d.3

KNNR 5
1008-05

Montaż naświetlaczy LED o mocy 100W kpl.

5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

81
d.3

KSNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 9 m

kpl.

5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

82
d.3

KSNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 20 m

kpl.

8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

83
d.3

KSNR 5
0602-02

Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie
kat. III

m

150,000 m 150,000
RAZEM 150,000

84
d.3

KNR-W 5-10
1106-01

Montaż rozdzielnicy z fundamentem ze sterowaniem oświetlenia zewnętrznego
- komplet- na - SO

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.3

KNR-W 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie m

42,000 m 42,000
RAZEM 42,000

4 45233200-1 Utwardzenie
4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
86

d.4.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze- rokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80 %

m2

336,000 m2 336,000
RAZEM 336,000

87
d.4.

1

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębo- kości 20 cm - 20%

m2

84,000 m2 84,000
RAZEM 84,000
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88

d.4.
1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

420,000 m2 420,000
RAZEM 420,000

89
d.4.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

126,000 m3 126,000
RAZEM 126,000

90
d.4.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

126,000 m3 126,000
RAZEM 126,000

4.2 Podbudowa, nawierzchnia
91

d.4.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

42,000 m3 42,000
RAZEM 42,000

92
d.4.

2

KSNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego piasek z cementem, warstwa gr.10 cm m2

420,000 m2 420,000
RAZEM 420,000

93
d.4.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

420,000 m2 420,000
RAZEM 420,000

94
d.4.

2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

380,000 m 380,000
RAZEM 380,000

5 45223210-1 Trybuny, schody
5.1 Trybuny
95

d.5.
1

analiza indy-
widualna

Remont trybun polegający na wymianie na nowe. Elementy metalowe ze stali
nierdzewnej. Siedziska z desek drewnianych.

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Schody
96

d.5.
2

analiza indy-
widualna

Remont schodów zejściowych na płytę boiska. Remont polega na wymianie
schodów betonowych z betonowych na kostkę betonową z obrzeżami. Długość
schodów około 3 m, szerokość około 2 m.

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 45111291-4 Tereny zielone
97

d.6
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej z dowozem ręczne z transportem taczkami na
terenie płaskim gr 25 cm

m3

145,000 m3 145,000
RAZEM 145,000

98
d.6

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płas-
kim

ha

0,060 ha 0,060
RAZEM 0,060

99
d.6

KNR 2-21
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem ha

0,060 ha 0,060
RAZEM 0,060

100
d.6

KNR 2-21
0702-07

Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2

580,000 m2 580,000
RAZEM 580,000
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