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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ogrodzenie boiska
      - roboty pomiarowe pod ogrodzenie boiska;
      - wykopy pod fundament słupków ogrodzenia bramy wjazdowej i furtki;
      - montaż ogrodzenia z paneli prefabrykowanych;
      - montaż bramy i furtki z paneli prefabrykowanych;
      - rozścielenie nadmiaru ziemi po terenie;
 
2. Urządzenia sportowe;
      - zakup dostawa i montaż - bramki do piłki nożnej profesjonalne;
      - zakup dostawa i montaż - bramki do piłki nożnej treningowe;
 
3. Wyposażenie boiska;
      - zakup dostawa i montaż - kabina dla zawodników rezerwowych;
      - zakup dostawa i montaż - kosze na śmieci;
      - zakup dostawa i montaż - ławki parkowe;
 
4. System nawadniania boiska;
- zakup i dostawa stacji pomp z łagodnym rozruchem typu CR;
- zakup i dostawa samojezdnego wózka nawadniającego wraz z wyposażeniem   
  przyjęto wózek deszczujący RAIN BIRD TRAVELER w cenie 7663,93zł netto plus 
  koszt dostawy. Wózek przyjęto ze względu na powierzchnie i promień nawadniania;
            - zakup i dostawa agregatu prądotwórczego, przyjęto agregat prądotwórczy 3,8kW 
             trójfazowy WESRLANDS w cenie 1137,40 zł netto plus koszt dostawy, agregat   
             przyjęto ze względu na wydajność i parametry techniczne.
         
 
 
UWAGA:
 
Parametry określające szczegółową  wielkość poszczególnych robót określono w przedmiarze.
 
                                                                                                    OPRACOWAŁ:
                                                                                                   mgr inż. DANIEL FLORCZAK  
                                                                                                   nr upr. UAN 8386/110/89
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BOISKO PIŁKARSKIE SOKOLNIKI_28_01.2015.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OGRODZENIE BOISKA
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

1.63 ha 1.630
RAZEM 1.630

2
d.1

KNR 2-01
0317-02
analogia

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - wykopy pod fundamenty słupków ogrodzenia 248szt.

m3

(1.0*0.3*0.3)*248 m3 22.320
RAZEM 22.320

3
d.1

KNR 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie z paneli prefabrykowanych L=2,2m, H=1,8m  na słupkach z syste-
mem montażowym o rozstawie co 2.2 m; stopy fundamentowe 0,3x0,3x1,0m

m

545.80 m 545.800
RAZEM 545.800

4
d.1

KNR 2-01
0317-02
analogia

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - wykopy pod fundamenty słupków bram i furtek 6 szt.

m3

(1.0*0.3*0.3)*6 m3 0.540
RAZEM 0.540

5
d.1

KNR 2-02
1808-07
analogia

Bramy o  wysokości 2,2 m; szerokość 4m i furtki o wysokości 2,2m ; szerokoś-
ci 1,0m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach; stopy fundamento-
we 0,3x0,3x1,0m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim; ANALOGIA -
rozscielenie uprzednio sciągniętej warstwy humusu po terenie

m3

2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600

2 URZĄDZENIA SPORTOWE
7

d.2
KNNR 7
0206-02
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 20 kg - analogia bramki do
piłki nożnej profesjonalne 7,32*2,44m w tulejach, tuleje, dekle, stalowe odciagi
siatki montowane w tulejach, rama dolna mocująca siatke o głębokości 2m

para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNNR 7
0206-02
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 20 kg - analogia Bramki do
piłki nożnej treningowe aluminiowe
7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy 120/100 mm
przenośne, z łukami składanymi, mocowane do
gruntu za pomocą uchwytów szpilkowych (w
komplecie 12 sztuk szpili

para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

3 WYPOSAŻENIE BOISKA
9

d.3
KNNR 7
0206-03
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg - analogia - Kabina
dla zawodników rezerwowych 9 lub 10 -
osobowa, długość 5 m, siedziska plastikowe z
oparciem, wykończenie elementów aluminiowe,
pokrycie szkło akrylowe o grubości 3 mm, podest
z ramy stalowej cynkowanej ogniowo z blachą
ryflowaną i sztuczną trawą

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.3

KNNR 7
0206-01

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5 kg; ANALOGIA - kosze
na śmieci

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

11
d.3

KNNR 7
0206-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg; ANALOGIA - ławki szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4 SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA
12

d.4
KNR 7-07
0101-02
analogia

Stacja pomp z łagodnym rozruchem typu CR wraz z automatyką sterującą kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.4 wycena in-

dywidualna

Zakup i dostawa samojezdnego wózka nawadniającego wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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BOISKO PIŁKARSKIE SOKOLNIKI_28_01.2015.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.4 wycena in-
dywidualna

Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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BOISKO PIŁKARSKIE SOKOLNIKI_28_01.2015.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 878.5729

RAZEM

Słownie:  
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BOISKO PIŁKARSKIE SOKOLNIKI_28_01.2015.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.1040
2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.9690
3. środek transportowy m-g 4.8000
4. środek transportowy' m-g 4.6247
5. Spawarka elektr.prostown.250A m-g 102.0000
6. środek transportowy m-g 22.4000

RAZEM

Słownie:  
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BOISKO PIŁKARSKIE SOKOLNIKI_28_01.2015.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0652 0.0652
2. Dostawaw zakupionego wózka nawad-

niającego, przesyłką kurjerską
szt 1.0000 1.0000

3. Dostawaw zakupionego agregatu prą-
dotwórczego przesyłką kurjerską

szt 1.0000 1.0000

4. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 29.3400 29.3400
5. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0.2608 0.2608
6. Siatka do bramki treningowej do piłki

nożnej 7,32
x 2,44 m, gr. splotu 3 mm PP, głębo-
kość 2 x 2 m
(bramka z odciągami), kolor biały, zie-
lony lub
czarny, HUCK.

para 1.0000 1.0000

7. agregat prądotwórczy szt 1.0000 1.0000
8. Siatka do bramki do piłki nożnej profe-

sjinalna 7,32x2,44m grubość splotu 3,
5mm PP, głębokość 2x2m (bramka z
odciagami) oko sześciokątne (plaster
miodu), kolor biały, HUCK

para 1.0000 1.0000

9. kosze na śmieci metalowe szt 6.0000 6.0000
10. materialy dodatkowe osprzęt elektroin-

stalacyjny
kpl. 1.0000 1.0000

11. ławki parkowe metalowe z siedzenia-
mi drewnianymi

szt 8.0000 8.0000

12. Beton C10/15 m3 22.8600 22.8600
13. brama wjazdowa szer. 4,0m h=2,2m,

z furtką szer. 1,0m, h=2,2m
kpl. 2.0000 2.0000

14. Bramki do piłki nożnej treningowe alu-
miniowe
7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy 120/
100 mm
przenośne, z łukami składanymi, mo-
cowane do
gruntu za pomocą uchwytów szpilko-
wych (w
komplecie 12 sztuk szpili

para 1.0000 1.0000

15. bramki do piłki nożnej profesjonalne 7,
32*2,44m w tulejach, tuleje, dekle, sta-
lowe odciagi siatki montowane w tule-
jach, rama dolna mocująca siatke o
głębokości 2m

para 1.0000 1.0000

16. Samojezdny wózek nawadniający
wraz z wyposażeniem

szt 1.0000 1.0000

17. Słupki z kształtownika profilowanego
prostokatnego 60x40x2mm

szt 248.000
0

248.000
0

18. Stacja pomp z łagodnym rozruchem
typu CR wraz z automatyką sterującą

szt 1.0000 1.0000

19. Panele zgrzewane z drutu stalowego
ocynkowanego fi4-5mm wraz z łączni-
kami

szt 248.000
0

248.000
0

20. Kabina dla zawodników rezerwowych
9 lub 10 -
osobowa, długość 5 m, siedziska plas-
tikowe z
oparciem, wykończenie elementów
aluminiowe,
pokrycie szkło akrylowe o grubości 3
mm, podest
z ramy stalowej cynkowanej ogniowo z
blachą
ryflowaną i sztuczną trawą

szt 2.0000 2.0000

21. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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