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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Remont Nawierzchni BoiskaSporotowego 

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1.1
KNKRB 6
0806-04

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.-piaskowej m

< obwiednia boiska sportowego >200.00 m 200.000
<rozbiórka krawęznika na koronie stadionu K_02> 45.00 m 45.000
 

RAZEM 245.000
2

d.1.1
KNR 2-05
0101-01
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - demontaż

- demontaż piłkochwtów

t

1.20 t 1.200
RAZEM 1.200

3
d.1.1

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.

m2

1840 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

4
d.1.1

KNR 2-05
0101-01
analogia

demontaż kosza do koszykówki 1,80 x 1,05 oraz dwóch koszy na śmieci t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

5
d.1.1

KNKRB 6
0806-08
analogia

Rozebranie obrzeży płyt chodnikowych utwardzenie piłkochwytów  8x30 cm na
podsypce piaskowej

m

22.00 m 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1.1

KNKRB 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt o wym. 50x50x7 cm na podsypce cem.-piaskowej m2

10.40*2 <płyty piłkochwytów > m2 20.800
< płyty chodnikowe istniejący ciąg pieszy > 140.00 m2 140.000
< chodnik od strony trybun rozbiórka CP_04 >72 m2 72.000
 
 

RAZEM 232.800
1.2 45236200-2 Prace renowacyjne i odtworzeniowe 

7
d.1.2

KNKRB 6
1401-03

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 10-
15 t z wytworni do miejsca wbudowania na odl. 1 km

t

182.00 t 182.000
RAZEM 182.000

8
d.1.2

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;
wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

1840 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

9
d.1.2

KNKRB 6
1201-01
analogia

Odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na powierzchni boiska i
przez ręczne malowanie farbą chlorokauczukową

m2

52.60 m2 52.600
RAZEM 52.600

10
d.1.2

KNKRB 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa
cementowa

m

< obwiednia boiska asfaltowego >200.00 m 200.000
< odtworzenie obrzeża korony stadionu przy trybunach > 45.00 m 45.000
 

RAZEM 245.000
11

d.1.2
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

140.00 m2 140.000
RAZEM 140.000

1.3 45454000-4 Roboty dodatkowe - wyposażenie boiska 
12

d.1.3 kalk. własna
dostawa i montaż piłkochwytów zewnętrznych na konstrukcji stalowej 15m po obu
stronach boiska

Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych na
boiska zewnętrzne o wysokości do 4 m i długości 18 m
(5 słupów, 2 zastrzały, olinowanie, tuleje). Słupy
stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.3 kalk. własna
Dostawa i montaz bramki do piłki ręczenj wraz tulejami montazowymi oraz siatkami
i piłkochwytem siatki

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe
wzmocnione (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm wzmacniany,
z łukami stałymi. Rama główna bramki łączona w
narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego
z możliwością demontażu p

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.3

KNP 01
1368-01.01
analogia

Dostawa i montaż siediska sportowego trybuny szt.

214 szt. 214.000
RAZEM 214.000

2 45220000-5 Prace remontowe przy trybunach sportowych 
2.1 Roboty wyburzeniowe i odkrywcze 
15

d.2.1
KNR-W 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

0.80*0.15*45.30*2 m3 10.872
3*0.15*0.70*9.0*2 m3 5.670
3*0.15*0.70*9.50*2 m3 5.985
 

RAZEM 22.527
2.2 45220000-5 Roboty konstrukcyjne 
16

d.2.2
KNR-W 2-02
0207-03
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

1.0*0.15*45.30*2 m2 13.590
 
1.0*0.15*9.0*3 m2 4.050
1.0*0.15*9.50*3.0 m2 4.275
 
1.0*0.15*9.0*3 m2 4.050
1.0*0.15*9.50*3.0 m2 4.275
 
 

RAZEM 30.240
17

d.2.2
KNR-W 2-02
0205-01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

element podestu żelbetowego wraz z oparciem dla siedziska

m3

(0.651*4*18)*0.15 m3 7.031
(0.651*4*19)*0.15 m3 7.421
 

RAZEM 14.452
18

d.2.2
KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod-
łożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

PoleTrójkąta(0.267;0.15)*12*8.0 <stopnie schodów> m3 1.922
<płyta schodów> 3.80*0.15*8.0 m3 4.560
 

RAZEM 6.482
19

d.2.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

<zbrojenie poziome trybuny > ((14*0.222)/1000)*(5*2*37.00) t 1.150
((14*0.222)/1000)*(0.65*4*37.00) t 0.299
<zbrpjenie schodów > 0.03*(3.80*1.0*8) t 0.912

RAZEM 2.361
20

d.2.2
KNR 2-23
0403-03

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki stalowe na słupkach z rur bez wy-
pełnienia

m

3.90*5 m 19.500
18+19 m 37.000
< barierki stalowe korony boiska B_02 > 37.00 m 37.000
<barierki stalowe korony boiska B_03 > 15.60 m 15.600
 

RAZEM 109.100
21

d.2.2
KNR 2-31
0502-06
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

odtworzenie nawierzchni korony stadionu

m2

< powierzchni achodnika korony stadionu CP_04>72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000

2.3 45400000-1 Roboty towarzyszące i wykończeniowe 
22

d.2.3
KNKRB 1
0449-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe o średnicy 800-1000 mm w dnie wyko-
pu kat.gruntu I-II - czyszczenie i udrożnienie z drobnymi naprawami studzienek ka-
nalizacji deszczowej odwodnienia boiska

szt.(2m
)
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3 szt.(2m

)
3.000

RAZEM 3.000
23

d.2.3
KNR 2-01
0507-05
analogia

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach budowlanych przy
trybunie żelbetowej

m2

15.70*3.80 m2 59.660
RAZEM 59.660

24
d.2.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

poz.23 m2 59.660
RAZEM 59.660

25
d.2.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - odtworzenie na-
wierzchni po wymianie krawęzników przy obrzeżu boiska 

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

26
d.2.3

KNKRB 1
0415-03
analogia

Obsianie terenu wokoło obrzeży boiska  w ziemi urodzajnej m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

27
d.2.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 4 km

do wywiezienia należy doliczyc koszty składowania odpadów.

m3

<nawierzchnia bitumiczna> 1840*0.06 m3 110.400
<nawierzchnia płyt chodnikowych> 160*0.08 m3 12.800
<konstrukcja betonowa trybuny> 29.291 m3 29.291
 

RAZEM 152.491
2.4 45400000-1 Roboty elektryczne 
28

d.2.4
KNR 2-33
0704-06

Demontaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg słup.

6 słup. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2.4 kalk. własna

Utylizacja i wywóz wraz ze składowaniem zdemontowanych słupów oświetlenio-
wych 

słup.

6 słup. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2.4

KNR 2-33
0704-03
analogia

Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg

Montaz słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem pod montaz opraw metaloha-
logenowych naświetlenia boiska -szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp
wyładowczych metalohalogenkowych

słup.

6 słup. 6.000
RAZEM 6.000

31
d.2.4

KNR-W 4-03
0610-01
z.o.3.1. 9901-
5 

Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysięgniku - budowle o wys.do 12 m

kpl.opr
aw

12.00 kpl.opr
aw

12.000

RAZEM 12.000
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