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Wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne] na boisku o pow. 1162m2
Przedmiar robót

_LP_. Podstawa Opis j.m. j Ilość Cena WartośćPrzedmiar : Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku o pow. 1162m2
-T

kalk. własna
Pomiar wysokościowy płyty boiska kpi 1,000

2
kalk. własna

Wykonanie otworów fi 20mm, umożliwiających
odpływ wody z powierzchni asfaltowej
Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV

szt 300,000

^ "KNR 2-3T
0401-04 m 28 + 28 +

41,5 +
41,5=

139,000
4 KNR 2-31

0407-02
Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m póz.3 =
139,000

5 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 poz.3 *
0,048 =

6,672
6

kalk. własna
Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej
miałem kamiennym o fr. 0-5mm

m2- 28*41,5=
1 162,000

7 KNR2-23'
0309-06

Osadzenie tulei do słupków do koszykówki szt. 2,000

8 KNR 2-23
0310-05

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do
koszykówki. Słup o wysięgu 160cm wraz z tablicą
epoksydową o wymiarach 105x180cm

szt. 2,000

9 KNR-2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków do piłki nożnej szt. -4,000

-10 KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki
nożnej o wymiarach 3x2m wraz z siatkami

szt. ^,000

Tf
kalk. własna

Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej,
wielofunkcyjnej w kolorze zielonym wraz z liniami do
gry w koszykówkę i piłkę nożną.Wypełnienie w
postaci piasku kwarcowego.
Parametry nawierzchni:
- typ włókna: monofil
- wysokość włókna: min. 20mm
- ilość włókien: min. 340.000/m2
- grubość włókna: min. 300 mikronów
-dtex:min. 11.000
-badanie na zgodność z normą EN 15330-1 (2013) /
PN EN 15330-1 (2014)

m2 poz.6 =
1 162,000

Kosztorys netto

VAT 23%
Kosztorys brutto
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