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Księga przedmiarów 

Lp. 	 Opis i wylk:enia i. M. Paszcz Razem 
Remonic:ęśd komp!eksu 

lBoiskodogrwpi/kenotnqremonsrn,r 	 - 

I Dem o,miż  bramek-do dyspozycji inwestora 
L I 

2 syt 2000 

RAZE.-! 2.000 
2 I)emonlat wit,l d/a zawodników rezerwowych 53 

4. I 
2 sZl 2.000 

RAZEM 2.000 
5 I yunięcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ści do 15 cm za pomocq Spycharek- 

4. 1 usunięcie darniny - 7.5cm-boisko 5996m+3m ;a bramkami 
Krotność  = 0.5 
(5996)+59*6 M2 6018.000 

RAZEM 6018.000 
4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ści do 15 cm za pomocq spycharek-ho- 

4. / mus do ponownego wbudowania 
6018 m 6018.000 

RAZEM 6018./100 
S Mechaniczne pro/i/awanie i zagęszenie pod/ata pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

4.1 gr. kat.l-Iy 
(6396)±636 m 6426.000! 

RAZEM 6426.001i 
6 Rozło żenie i przymocowanie kalkami siatki przeciw krew-zakup m 

(I. / 
6426 m  6426.000 

RAZEM 6426.0110 
7 Razicie/aule Ziemi urodzajnej r ęczne z przerzutem na terenie plaskim 

(I. I 
6426 0.1 .m" 642.600 

RAZE.41 642.600 
8 Nawierzchnia gruntowa Z mieszanek piaszczyslo-ziemnrc/, na piaszczystym gruncie rodzi- 

4.1 mym - gruh.war.ytwr po :a,-?s.-c-- /0-analogia ziemia urodzajna cm-warstwa wyrównajqca 
pod trawę  z  rolki 
6426 

 
M2 - 	6426.00/i 

- RAZEM 6426.000 
9. Mechaniczne profilowanie i zageszenie -ukszta łtowanie spadków 0.5% od środka boiska m - 

6426 	. m 6426.000 
RAZEM . 	6426.000 

/0 Jednokrotne zagęszczanie podlota lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym ha 
d.I - 

0.6428 ha 0.6428 

RAZEM 0.6428 

11 Raz/atenie trawy boiskowej do intensywnego utrtkowania z rolki m 
(I., 

6426 m 	- 6426.01100 

RAZEM 6426.0000 

12 Pieledmicja murowy dwumiesi ęczna(nawo żenie.nawadni(znie.Aoszenie)w miarę  wzrostu mu- 	ha 
4. / rowy 

0.6426 ha /1.6426 

- RAZEM 0.6426 

2PUkochwy1yzabramkowe2sz/po50mwys6m 

13 Wykopanie do/dwo powierzchni dna do 1m2 i głębokości do 1.0m (kaL grill) -lLSm *0.5m dół. 
d.2 

.26 dó ł  26.000 - 

RAZEM 26.000 

J4Slopy fundamentowe he0?nowe. O obj.do  0.5m3 

d.2 	 - 
6.5011 

RAZEM 6.500 

15 Pilkochwrt w y5 bm 4150m -2s3 mb 

4.2 S/upr z rur stalowych /0//mm gr ścianki 3mm dl -7m oynkowan.rch malowanych proszkowo 

kolor zielonr-2ószt. zastr;a/y na krańcowych slupach z rury 80 d1-8m zabezpieczenie J. w - 

via/ka z polipropylenu oczka lQ*lOcnl  gr. .mm zawieszonej na linkach sto/owych gr Smm w 
om/lnie PLl-zz kam akcesorii 
100 mb 100.000 

RAZE.41 101). 000 

16 Bramki do piłki nożnej kp/-do monta żu w tulejach szl 

d.3 

2 	 . 2.000 

RAZEM 2.00/i 

/ 7! t?aty dla zawodników rezerwowych 2szl-11 miejscsidzqcych ./szż  4 miejsca siedzqce(typowe kpi 

d.3,o knstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo -kolor uzgodnic z inwestorem) - 
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Księga przedmiarów 

Lp. 	 Opis i wrlk:enia M. Pos:c: Razem 

RAZEAI 1000 
19 Chorqgiewki 5:1 

d.3 
6 szl 6.000  

RAZEM 6.000 
19 flóze"k 1/O ma/awanią, /innj kpi 

11.3 
/ kpi 1.0111) 

RAZEM 1.000 
_,r v  

20 Jł "kopr oraz przekop," wrkam"wane koparkami podsiębiernrmi 0./S m3 na odkład w gruncie m" 
d.4 kol. 11J-wi"kop pod rurociąg doprowadzając, wode istudnię  

0.  <*1 . 5*92+Z <*2. 5*15 	 - m 84.625 

RAZEM 84.625 
21 Pc/ue umocnienie pionowrcl, ścian wykopów liniowych o s:er.do Im ig/ ęb.do 3m ba/orni m 
(1.4 drw. wgraniach suchych kat. 111-I1.': rozbiórk ą  

1 .  5*92 m 138.1100 

RAZEM 138.000 
22 Kafla/v rurowe - podioa z materiałów si"pkic/, o grub. 10 cm 

d.4 
92*0.5+2.5*2.5 m-- 52.250 

RAZEM 52.25(1 
23Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi zpo/iely/enu niskociśnieniowego „PE,) iqczone me- m 

(1.4 ladą  grzewania o .łr.:ewnęirznej 1111 mm 
92 m 92.0011 

RAZE.4I 92.01)0 
24. Pr:ylac:e wodociqgowe z rur PCW iaczonrcl, na wcisk - śr.zewn.ruroejqgu 110 mm-mufl/OZ m 

d.4 trójnika 
I ni 1.0011 

RAZEM 1.01)0 
25 Hydrant, po żarowe podziemne o śr.$() mm kpi. 

d.4 

/ kpi. 1.000 
RAZEM 1.000 

26 Zasuw, tp,, „E" koinierzowe z ohudowq o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PJ."C i kpi. 
(/.4PE 

kpi. 1.001)  
RAZEM - 	1.000 

27 Zawory przelotowej zwrnlne sieci wodociqgmyrch o śr.nom. 20 mm SZl. 
d.4 

2 5:!. 2.000 
RAZE.VJ 2.00(1 

28Zaworr przelotowej zwrotne sieci wodoci ągowych o śr.nom. 15 mm SZL 

(„.4 
2 szl. 2.000 

________ RAZE8-1 2.01)0 

29 Próba xzc:e/nnści sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nominolnej prob. 

d.4 do II/Ii moi 
/ prob. 1./i/III 

• RAZEM  

30 Studnia rewizyjna: kregów betonowych jr. 1500 mm w gotowym „„kapie o g łębokości 2.5 s/ud. 

((.4 
I siud. 1.000 

• RAZEM 1.000 

31 Kanały rurowe - podlo ża z materiałów s,"pkicl, o gub. 10 cm-zas.yponie rur 
(64 

92*0.5 m 46.000 

RAZEM 46.01)1) 

32 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odł. do 10 m w gruncie m3 

d.4 kat. l-li! 
92*1.3*0.5+(10*2*0.50) ni-" 69.800 

RAZE,44 69.800 

33 Zakup .dostarc:enie irnaniat automatycznego podlew(inia boiska (np Trawa Sport) z komplet- kpi 
ą 1• 4 n)"m wyposażeniem tj. lOszi. zraszaczy o promieniu prac)" 24m us,"tuowanrc/z wokal boiska z 

eleklr,,zowarami.3sz1 zraszaczy o proupieniu dzia łani 27m zamontowanych w środku boiska 

ełaktrozoworomi monta ż  pompy wspomagającej .szajj" sterowniczej ze sterownikiem czujni- 

kiem pogodowem z kompletnym okablowaniem kucznie z elektrozaworami .:abezpieczenie 

pompy 
I kpi Iii/HI 

RAZE.Ą J 1.1)00 

34 	„ konania instalacji zasilaJącej elektrycznej si"slema nawadniania boiska kablem YKY 5k/0  kpi 

d4 Di /óOm zimiaz budynku s,ko ły wraz zpod/qczcniem. wykonaniem zabezpieczeń  oraz wy- 

konaniem pomiarów 
/ kpi 1.0(10 
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Księga przedmiarów 

Lp. 	 Op/s i wrlk:enia krn. Pos:c: Ra:m 
RAZEM L 0W) 

SRemont bie ż  mcieop ę  
SS Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego O grub. Ii cm-analogia m 
t1 	(rozebranie nawierzchni żuz[owej) 

18115.50 1805.500, 

RAZEM /805. 500 
30 Rozebranie ohrze żr 8x30 cm na pod ipce piaskowej 
c/5 

7/5 m 715.000 

RAZEM 7/5.W)0 

37 Wc wiezienie gruzu spryzmowanego segnuoc/zodami yarnowyladowczrmi na od/40 / krn MI, 

dS 
/ sos. S00.1S m3  . 	270825 

RAZEM 270.325 
38. Wi"wiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowiladowczimi - za każdi nast. / km . m3  
d.S Krolność  = 10 

270.825 rn3  2 70. 825 

RAZEM 	. 270.825 
39 Koszo uly/jzacji żużla piecowego i betonu rn 

442.425 mi 442.425 

RAZEM 442.325 
41). Mechaniczne wrkonanie koryta na calej -szerokości jezdni i chodników w gruncie.kaLJ-JJ" - za m2  -- .... 

dS każde dalsze 5cm glęhok. 
Krotność  = 2 
1805.5 „rn2  

RAZEM 181)5.51)1) 
31 Mechaniczne wrkonanie kori"ta na calej szero kości jezdni i chodników w gruncie kal.J-lYglę- m 

dS bok. 20 cm-przesuniecie bie żnio 4m 1 d1125m 
4545+1255 m 065.011/) 

RAZEM 665-1M0 
42. Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokości jezdni i chodników w gruncie kai.I-fl - za m 
dS każde dalsze 5 cm ii/ęhok. 

m 655.000 

RAZE,41 655.000 
33 ilechanic:ne profilowanie i zagęszenie pac/loża pod warslwr konstrukcyjne nawierzchni w rn 

(1.5 gr.kat.J-W 
1845 m2  /843.000 

RAZEM 1845.000 
44.u/o:eniege9wiokninr 

(1.5 
m2  - 

/845 m2 1845.001) 

RAZEM 	. 1845J100 

45 Lawa pod obrzeże i betonowa zwykła m3  
cL5 

1J1.*0.2+(0.l*0.2)747 m ? Lsa  140 

RAZEM 15.140 

46 Obrze ża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wcp.spoin zapraw 9 cern. m 
((5 

747 m 747.000 

RAZEM 73 7 00 

47 Wrkg.unanie i zagęszczenie mechanicze wars/wr odsqczajqcej w korycie lub na cale] szer. drogi m 2  

dS - gruh.warstwr po zag. 10cm-z piasku 
184 M2 /845.000 

- RAZEM /835.0011 

48 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gra b.warsiwi po zagęszczeniu 12 cni-z betonu jamistego m 

d.5 przepuszczalnego wodę  -B 20 
1845 m /845.01)0 

RAZEM 1845.000 

49 Podbudowa betonowa be: drla źacji - za ka±dr dalszy / cm grub.warstwr po zagęszczeniu-kroi-m 2  

d.5 nośc-3 
Krotnośe = 3 
/345 m 2  /843.01)0" 

RAZEM 1845.1)00 

50 Wikonanie nawierzchni poliuretanowej bierzni gr 13rnni -lOmm SBR .imm natrysk koir ceg- 

45 jasli EPDM wraz z wyznaczeniem pomalowaniem czerech torów oraz miejsc startu i zmian 
d/a 100n1 11 Om 21)1) m 400 m 1500 000m 
184 ! M2 1845.000 

RAZEM /845.000 

5/ Bloki startowe treningowe kpi 

(1.5 
4 -kpi 4.1)1)0 

RAZEM 3.000 

ó Remont skoczni wda/ 	 ...... ... 	 .. - 
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Księga przedmiarów 

Lp. OPIS L wslic enra j rn Pos c Ri cm 

52 	lechaniczne rozebranie nawierzchni: tiuc:n ża kamiennego o grub. /5 cm -analogia (: ula rn 
IL6.piecoweqo; na rozbiegu i wybiegach 

23*12±16*I.5 n7 2  51.600 

RAZEM 51.600 

53 Rozebranie ahr:e Ęr 6x20 cm na podsrpce piaskowej m 
11.6 

23*2+1.22±4*4 •m 64.400  

RAZEM 64.41m 

54 Rohoo- ziemne wykonywane koparkami chwrlakowi"mi 0.25 m3 w gruncie kat. 111 z  Iranspor- m 
d.6 leni urobku samochodami samowy/adowcrmi na od/e do 1 km-wy waz piasku z zeskoczni 

3*60.4 m 7.200 

RAZEM 7.200 

55 Wi - wie:ienie gruzu spr -l-:mowaneĘo samochodami sanzowr!adowczrmi na od/do / krn tLI 

d.6. 
M-11 7.740 

- RAZEM 7.741) 

56 W;-wie:ienie gruzj ą  sprr:mowaneęo samochodami samowyladowc;i"mi - za kadr nast. J krn ni-ł  
(LO krotnośĆ  = I/l 

7.74 	 - ni - 	 7.741) 

- RAZEh-J 7.740 

5 S Kasztr utrli:aćji 4tizIa piecowego m3  

4.6 
-- .1L7 ni3  11.700 

RAZEM 	- - 11. 700 

58 „/echaniczne wykonanie kor/a na calej szerokości jezdni i chodników w gruncie kal.J-IV- za 
4.6 kode dalsze 5cm giębok-poglebienie konta o/Ocm - 

Krotność  = 2 
23*1.2±16*1.5 m 51.601) 

RAZEM 	- 51.600 

59 Mechaniczne profilowanie i :agęszenie podio±a pod warstwr konstrukcyjne nawierzchni w m 
4.6-gr. kaLl-! V 

5/6 m 51600 

RAZEM 5/600 

60 ()hr:ea betonowe o wrm. 30x8 cm na podrpce piaskowej;: wlp.spoin piaskiem-rozbieg i wy- m 
(LO hiCą  

-m 66.400 

- RAZE8-1 6640o 

61 Ohr:e:a guawwe o wym. 30x8 cm na podsrpce cern.piaskowej : y."yp.spoin zapraw ą  cem.-na m 
(LO zeskoczni 3i,szer 9m d ł  - 

2*7±9*7 rn - 	24.000 - 

RAZEM 	- 24.000 

62 ; 	pod obr:eżei betonowa: oporem m3  
dój - 

0. / *o.2±(0. / *0.2) *90 m3  L820 

RAZEM  

631 Ułozenie geowló ka źni" 	 - 

51.6 m 51.600 

RAZEM 51.600 

64 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie ino poszerzeniach -grub.worslwr po 
(LO zź"g. 10 cm 	- - 

m 51.600 

RAZEM 51600 

65 Zanwnlowanie belki odbicia (belka srslen,owo) 34 *122cm  wraz: ramą  ipokrrwq - kpi - 

([.6 
/ kpi 1.00 

- - RAZEM  

66 Podbudowa betonowa .bez dylatacji - grub. warstwy po zag ęszczeniu 12 cm-z belona jamistego 

d. 6 przepuszczalni
- 
 wode B-20 	 - 

51.6 m 2  51.600 

- RAZEM 51.61)0 

67: Podhudwa betonowa bez dylatacji -  za kady dalszy / cm grub.warslwr po zagęszczeniu-j.w- m2  - 

eLb- kromośc-3 
Krotność  =3 

- 	51.6 m 2  51600: 
- 	 - 

- : RAZEM 51600 

68 Nawierzchnia poliuretanowa gr I3mtn -IOmm SBR.3mm na/isk z granulatu EPDM -kolor m 

d.6 ceg/osn 
- SLO - m2  51_61,0 

- 
RAZEM SLO/i/i 

69 Zakupi zasypanie zeskoczni piaskiem piukam-m 0-2mm 
(1.6 

3*9*0 4 as" 10.800 

RAZEM / 1,. 81)1) 

? Remont .koczniw dal -miejsca i dojścia dla zawodników--  kostki brukowęj___._.. . ----------------- - 
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Księga przedmiarów 

Lp. 	 Opis iwrlkzenia fin. Posc: Razem 
70 Mechaniczne wykonanie konta na calej szerokości jezdni i chodników w gruncie kal.I.-Jygl ę - ni 

d7:hok 20 cm 

16*7+20*1.3+4*4 ni 158.000 

RAZEM 158.000 
71 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokości jezdni i chodników w gruncie kal.J-!y- za 

rL7 ka -de dalsze 5crnglębok. - 
Krotność  = 2 
153 rn 158.01)1) 

RAZEM /58.000 
72 Ohr:ea betonowe O wrn. 31)x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą  cern., m 

(1.7 

716+7+20+4+44+2.5 ni 100.500 

RAZEM 11)0.500 
73 Aiec/ianicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warslwi" po zag. 10 m- 

(1. 7 cm 
158  M2 153.00/1 

RAZEM /58.000 
74 Podhndg.,wa hetong,wa z dr/mocją  - gra b.warslwi" po zagęszczeniu 12 cm- betami R-/0 m 

(I. 7 

153 m 158.0/10 

RAZEM 133.000 
75 .\uwierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cni na podsypce cementowo-piaskowej rn- 

d.7$cm-ko/rowejlwland 	 -- -- --- 	 - 
158 m  /58.000 

RAZEM 	- 153.000 
- 	-- 

76 Rozebranie 	i zutylizowanie materia/ów: rozbiórki Irybun (drewno +begon) 43m*45rn 
d.8 

48*45 in 216.000 

RAZEM 216.000 
77 Wi-kopy oraz przekopy w kom"wane koparkami pr:edsi ębierrn"mi 0.40 m3 na odk ład w gran- m 

d.8 c/e kaLl-II-wykupy pod lawy trybun 
.0.8*1.2*17*15 m3  - 	244.800 

RAZEM 244.800 
78 Podkłady betonowe na podl.gruniowrm-gr 10cm --betonu B-10 m3  

(1.8  
0.4*17*11.1*/5 m- /0.201) 

- RAZEM 10.200 
79; izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gor ąco law fundament. be- m  - 

d.8 tonowych 

m - 	/02.000 

RAZEM /1)2.000 

30- Przygotowanie i monia zbrojenia elem.budrnków i budowli - pręty tebrowane 4*/2mm  ; 

4*17*15*000/2 1 1224 

RAZEM 1.224 

81 Przygotowanie i monla zbrojenia elem.budrnków i budowli -pręty gładkie ómm-jarzemka 0. 1 - 
d.8 2m*0,25m  co33crn 

17*15*1*3*0 0007 7  / 0./63 
- 

- RAZEM 0.168 

82 Ławr fundamentowe betonowe, prosiok qtne szer.da 0.6m-s:er 0.4m wys 1.4m.-  betonu R-25 m3  - 
d.8 

1)4*14*1 7k15 ni3  142.800 

RAZEM 142.800 

83 Izolacje przeciwwilgoc.pow/okowe bitumiczne poziome - wrk.na zimno z emiiltji asfalt. - p/er- m 

L$ wszo worsiwn 
17*15*2 m 2  5/ti.UQO 

- 	- RAZEM 5/0.0110 

84 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno: emulsji asfalt.- dru- rn - 

d. R *a  i nast. warstwa 	 - - 
510 m 510.000 

- RAZEM 	- -3100011 

85Zasyp rwanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 ni kal.gr.I-!I -fan- n73 

d.8damentów piaskiem - 
/J4*J7*J5 m3  i 	102.000 

RAZEM /02.000 

86::  Zamontowanie krzesełek sporlowych.do belona na czier ko łki 12mm*/00mm  -zper odpor- szl 

4.8 nego na promienie liv. wysokie -36cm kolor w uz.godnieniu z inwestorem 
Szl 300./100 - 

RAZEM 501)01)11 

: Remont irrbun-wrkonan ć rniedzyrzedamiirybun-szer0.8mdH7m-J2szi -- - 	- 
87 Mechaniczne wykonanie konta na calej szeroko ści jezdni i chodników iu gruncie kal. J-IV gi ę- ni- - 

4.9 bok. 20 cm 
0.3*1 7* 12 	 -m - 	163.200 

RAZEM 163.21)11 
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Ksiega przedmiarów 

Lp 	 opis iwilw-e.nia jrn P-c Razem 
88 Mechaniczne wikonanie koryta na ca/ej szerokosci jezdni i chodników w gruncie kasi-IV- za ni 

d. 9 każde dalsze S cm głębok. 
Kroiność  = 2 

/63.2 rn 2  /63200 

R-SZElI 163.200 
89 *konanie I zagęszczenie mec/ianic:e warstwy odsqczajqcej w korycie łub na calej szer.drogi n7 2  

d.9 - grub.warsiwy PO zag. /0 cm 
/63.2 n1 2  163.200 

RAZEM 163.200 
9O Padhwlowa betonowa 	dj"/alacjq - gro b.warsiwr po zag ęszczeniu 12 cm-z betonu B-/O 

im, 

(1.9 

163.2 •m 163.200 

RAZEM 163.20/) 
91 Nawierzchnie: kos/ki brukowej betonowej grub. 6em nads porpce cernealawo-piaskowej- m 2  

(1.9 3cni-kalorowej 
163.2 rn" /63.200 

RAZEM /6. 200 
10 Remom /ri - hun-wrkonanie rehocjów terenowicli-szer 2,,7 -dszI 
92 Mec/joniczne wi-knanie konta na ca łej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II-"glę- 

d.10"bok. 20 	e 
(2*5.5)*4 ni 2  44.000 

RAZEM 44.000 
- 	-- 	93 Mechaniczne wykonanie-kan"ęa-na ca/ej szerokości jezdni i chodnikówwgruncie kai.I-JV- za m- 

d. 10  ka żde dalsze 5 cm głębok. 
Krotność  =2 
44 m2  44.01)1) 

RAZEM 44.000 
94 Obrzeża betonowe a wym. 308 cm na pac/sypce cern.pktskowej z wrp.spoin Zaprawą  cern. m 

(5*2+5*2)*4 m 8O.00O 

RAZEM 80.000 
95 Ława pod krawężniki betonowa zwrk/a-z betonu 8-15 m2  

d./0 
1J1*0 7+(01*07)*80 m- 1.620 

RAZEM /620 
96 Mechanicze zagęszczenie wurstiyr odsqczajqcej na poszerzeniach - era b.warslw po zog. Itl ni 2  

d. 10 cm 

m 44./100 

RAZEM 44.000 
97 Po/budową  betonowa z dr/owc-ją  - griąh.war.yiwr po zag ęszczeniu 12 cm-beton R-10 m - 

44 n7 2  44.01i0 

RAZEM 44.0t/0 

98 Nawierzchnie z kostki brukowej belonawej grub. 6 cm na pndsrpce cementowo-piaskowej ni2  

tł /0 
rn 2  44.000 

RAZEM 44.000 

11 Remont trybun -wykonanie chodnika na skarpie za trybunami szer 2m d159m oraz chodnika 
przed I 	una#szer2md159nzegpJem  

99 Mechaniczne wykonanie konia na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kal.J-Jyg łę- ni 2  

d/ I bok. 211 cm na skarpie 2m *59+przed  tri-bunami 2.5m *59m  
2*59+2.5*59 ni2  265.500 

RAZE,l-1 265.500 

100 Mechaniczne wykonanie koryta na ca łej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.J-JV- za rn 

d. 11 ka żde dalsze S cm glębok. 

265.5 m 265.500 

RAZEM 265.500 

101 Obrzeżu betonowe o wi"rn. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wrp.spoin zaprawą  cern. ni 

(1.11    
2+59-2--2+59±59+2 m /85.000 

RAZEM 18501/0 

102 Ława pod obrzeżni betonowa zwykła m-c  

(1.11 
185*0. 2*0. 1f(185*0.2*0. 1) ni)  7400 - 

RAZEM 7400 

103 Mechanicze zag ęszczenie wrlrs!iyy odsączającej  na poszerzeniach - grub. warstw," po zag. 10 m 2  

i/.11 cm 
2*59+2. 5*59 m2  265.500 

RAZEM 265.500 

104 Podbudowa betonowa z dylatacją  - gra b.warsiwr po zag ęszczeniu 12 cm-belon -B//J 
d/l 

265.5 m2  265.500 

RAZEM 265.50/) 

105 .yawierzchnie : kostki brakowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2  
d. 11 
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Księga przedmiarów 

Lp. 	 Opis i wrlk:eniu 3m. Pozcz Razem 

265.5 265.500 

RAZEM 265.5/Ja 
12 Remont trybun -wykonanie barierki ochronnej na skarpie oraz przy schodach terenow1.ch- 

72.5rn 
106 Wrkopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gr.!!!) 0.3 *0.3m*  361. 

d.I2 Im 
36 dół. 36.000 

RAZEM 36.000 
107S!opr fundamentowe betonowe. O obj.do  0.5m3 beton -B-20 rn3  

tŁ /2 
0.3*0.3*1*36 m3  3.240 

RAZEM 3.240 
108 montaż  barierki ochronnej rurowej (.J-12a Tvp/a : rur as jnkowanrch SOrnn, gr ścianki2nim mb 

ił. 12; z poprzeczką  z run" SOrnm giętą  i spawaną  o wym 2m xI.6m W15 lakierowane proszkowo 
715 	 - mb 72.500 

RAZEM 72.500 
13 Odwodnienie -dodatkowy drena ż  miedzi" tri-bunami a 	t 	)m dl 

109 14"i"kopr oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ębiermmi 0. 15 rn3 na odk ład w gruncie m i 

ił. LI kat.!!! 
1)4*Q 7*70 m1  19.600 

RAZEM 19.4110 
110 	liniowe podfundarnenty. rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.J!1-!V: wyda- ni" 

3. 13 hreiern"urnhki ą  łopatą  lub wrciqgiem ręc.nyrn-glęhykość  do 1.5 m 
0.4*11.2*70 ni-"  

RAZEM 5.600 
ł /l Drena - podsrpksiJiltracyjno : kruszywa mineralnego łamanego w go/o wym suchym wyko- m3  

3. 13:pie : gotowego kruszywa-kruszywo 25-40rnm 
0.1*0.4*70 to-" 2.800: 

RAZEM 2.800 
112 Drenat rurowe jednorzędowy w uprzednio przygoiowonej obsrpce w wykopie suchym - rurl. m 
13 drenażowe karbowane z PCVsrednjcr 11 Omm  w otulinie: w/okna kokosowego 

70 m 70.000 

RAZEM 70. 000 
IlY Drenaż  - podsypkaji/tracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wyko- to3  

3.13 pic: gola wego kruszywa-zasypanie drenozu ca ły wykop-kruszywo 25-40mm 
0.4*0.6*70 to" 16.81)0 

RAZE,41 16.800 

114 Studzienki połączeniowe drena żowe w dnie wykopu ir. 41)Omm -studnie w łaczeniowe kontrol- „ :1. 

L/3ne-PCI  

2 	 . 	- yzt. 2.000 - 

I15 Uło żenie geow łóknin m 
RAZE.41  

d./3 
70*1 m2  70.01)1) 

RAZE.4-1 70.000 

.116 (Iho żenie trawy : rolki no /0cm warstwie iemipr:euxzczu łnej na drenaż,, wpasie miedzy tri- m" 

(1.13 bunami tu bie żnia-szer Im dł  70m 
71)*1 m 70. 00 0 

RAZEM 7(1.1)111) 

14 Wykonanie ogrodzenia wew. odd;i/ełajqcego widzaw odsportowcow-d/ 154m : trzema wejś- 

-i()m( 	„ 	...................................................... . ........ 
1171  Wi"kopanie dołów o powierzchni dna (10 0.2 m2 igl ębokości do 1.0m (kal.gr.J!!)- 11.4rn xO.4m dół. 

d./4"xtm 
70 dół. 70.000" 

RAZEM 70,000 

118 Stopy fundamentowe betonowe. o ohj.do 0.5rn3 
3.14 

0.4*0.4*1*70 	 . .- m3  11.200 

RAZEM .11.200 

119  Mon/at ogrodzenia z przęseł  o wym 2m 	j  Im proJUa stalowego 40*20mm  gr ścianki 2mm z mb 

d.14 wype/nieniem pionowym z pro/i/a 20*20mm  w rozsiawie co /0cm na słupkach z projila stało- 

weo 60*40mm  gr ścianki 3mm -całośc ocynkowane ogniowo 
145 mb 145. 1)01) 

RAZE,i"f /45.000 

120. Brama szer 3m -konstrukcja jak witej Szt 

3 	 . Szt 3.001) 

RAZEM 3.000 

15 Dojjcia do tn"bun.boh ka. 	j8csrnrtowych bieżni, wiat -szer2mdl-138m 

12 	Mechaniczne wykonanie koryta na całej s:ero kości jezdni i chodników w gruncie kaLglę- 

(t/5 bok. 20 cm 
(81+19+8+30) -2 :m2  276.000: - 

RAZEM 276. 00D  

/22: Obrzeża betonowe o winu. 30.y8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą  cern. i m 
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Księga przedmiarów 

Lp. 	 OpisiwyIkn/a fin. Poszc: Razem 
81+31+/9+/9+8+847+64 rn 282.001) 

RAZE.41 282.01)1) 
123 Mechanicze zogęszczenie warstw]- odsqczojqcej na poszerzeniach - grub.warstwr po zag. 10 m- 

(1./5 cm 

(81±19+8+30)*2 m 276.000 

RAZEM 2 76.01)0 
124 Podbudowa betonowa : dilatajq - grub.warslwr po zagęszczeniu 12 cn,- belon B/0 

d.15 

276 m" 276.000 

RAZE.41 276.000 
125 Nawierzchnie z kas/ki brukowej betonowej grub. 6 cn; na podsypce cen,entowo-piaskowej 

o. 15 
276 M2 276.000 

RAZEM 276.00/i 

!Pidi2 	 .. . 
126. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej hunwsu) o grubo ści da 15 cm zapomocqsprcharek m 

d. /6 
/032.5 m 1032.500 

RAZE.1l 1032.500 

/27 Mechaniczne wykonanie koryta flU calej szerok ości jezdni i chodników w gruncie kal/-li" glę-  m 
d. 16 bok. 20 cn, 

/1)32.5 m /032.5011 

RAZEM _ --- . /032.5110 

128 Mechaniczne wykunanie konsa na ca/ej szeroko ści jezdni i chodników w gruncie kaLl-II- za ni 
(1./6 każde dalsze 5 	e glęhok. 

/1)32.5 M2 /032.50/) 

RAZEM /032.500 
129 Krawężniki betonowe wys/ajqce o wym 15x30 cm na pwLs,"pce cem.piaskowej m 

(1. 16 
]15±/15+70+71)+9+9 m 388.01)0 

RAZEM 388.011/i 
130 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3  

11.16 
(0.250. 1) *3884(0.1 */)2)*333 m3  17.460 

RAZEM 17.4611 
131 Wykonanie i zag ęszczenie mecl,anicze warstwy odsęczającej w korycie lob na ca/ej szer.drogi m 

d.1I5-grub.warslwypo:ag. /0cm 
1032.5 mS I032.500 

RAZEM /032.511/) 

/32 Podbudowa, betonowa: d,Iatacjq - grub.wars."wr po zagęszczeniu 12 cm -beton R-15 
(I. 16 

/1)32.5 m2 /032.5/10 

RAZEM 103 2. 500 

133 Podbudowa betonowa z drintocjq - zł, każdy dals:r / cm grub. warstwy po zagęszczeniu M- 

(1. 1 	Krotność  = 5 
1032.5 m 103 2.50/) 

RAZE.41  

134 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr- 
d. 16 kn, kostka kolorowi, 

(1/5*35)4(711*9) M 2 11132.5/1/1 

RAZEM 1(132.3111) 

17Rekultywacjaierefww1e1omch.wrazzeskarpftn"bun-3300m2 . ---------.. ............. . 
135 Kultywatorowanie mechaniczne przed ork ę  kat.gruntu II1 ha 

d./7 
0.33 ho 0.330 

RAZEM 0.330 

/36 Orka glebogryzarkę  przyczepna kal.gruntu 111 ha 

(1. 17' 

0.33 	 . ha 	. 0.3311 

RAZEM 0.331) 

/37 Bronowanie mechaniczne przed orkę  kal.gruntu III ha 

d.17 
0.33 luz 0330 

R.-lZE,1 0330 

138 Wykonanie trawników drwanowi"c/, siewem na gruncie kat.JI1 z nawoteniem m 

ił. 17 

331)1) M2 3300.000 

RAZES! 33110.0/111 
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