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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.OPIS TECHNICZNY budowy boiska sportowego 
1.1.1. Dane ogólne
1.1.2. Podstawa opracowania
Wytyczne Inwestora 
mapa sytuacyjno-wysokoœciowa w skali 1:500
pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe w terenie
warunki techniczne zarz¹dców sieci , urz¹dzeñ i obiektów,
dokumentacja geotechniczna
warunki techniczne i literatura fachowa

1.1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwa¿añ technicznych maj¹cych na celu umo¿liwienie budowy boiska sportowego wraz z
infrastruktura towarzysz¹c¹ 
a w szczególnoœci: p³yty boiska o nawierzchni trawiastej, drena¿u pod boiskiem, ogrodzenia terenu, budowy przy³¹cza kablowego,
monta¿u trybun sportowych, monta¿u zadaszeñ dla zawodników, oraz budowy chodników i parkingu przy obiekcie sportowym.
Obiekt zostanie zlokalizowany przy Istniej¹cym zespole Orlik 2012.

1.2. Opis stanu istniej¹cego
Na przedmiotowym terenie nie wystêpuj¹ obecnie ¿adne zabudowania Projektowane boisko sportowe  wraz z ca³¹ infrastruktur¹ dro-
gow¹   znajduje siê  na dzia³ce nr 280,281,286/2,287,288,289,290,291,292,293,294,299,328.

1.2.1. Warunki gruntowo wodne
W trakcie badañ geotechnicznych na niniejszym terenie stwierdzono wystêpowanie zró¿nicowanych warunków gruntowo wodnych.
Na terenie wystêpowania istniej¹cego boiska iw okolicach placu zabaw stwierdzono wystêpowanie gruntów noœnych , jedynie lokalnie
zaobserwowano niewielkie s¹czenia œródglinne. Na oddalone tereny po³o¿one za skarpa na obszarze bagiennym czêœciowo przykry-
tym nasypami niebudowlanymi, stwierdzono wystêpowanie gruntów s³abonoœnych , z nieznacznie napiêtym zwierciad³em wód grun-
towych. szczegó³owe informacje zawarto w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez dr in¿. Jakuba Ko³odziejczyka.
1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Plan sytuacyjny
Szerokoœci dróg przedstawiono w czêœci rysunkowej niniejszej dokumentacji. Ponadto projektuje siê parkingi oraz chodniki.

POWIERZCHNIA
WIELKOŒÆ (m2)
powierzchnia p³yty boiska
7140,00
powierzchnia strefy bezpieczeñstwa
1780,00
powierzchnia  pozosta³ego terenu wewn¹trz ogrodzenia
3741,0
Place z kostki na ogrodzonym terenie
158,6
Miejsca postojowe
1035,0
chodniki
490,7
Suma terenu objêtego zainwestowaniem
143445,3

1.2.4.Przekroje 
Konstrukcja nawierzchni p³yty boiska ze strefa bezpieczeñstwa:
a) warstwa trawy naturalnej -ok. 3cm
b) warstwa ziemi urodzajnej -20cm
c) warstwa ¿wiru fr.31.5-63mm -15cm
d) grunt rodzimy  

Konstrukcji nawierzchni drogowych - miejsca parkingowe dla samochodów osobowych:
a) kostka brukowa, betonowa kl. I 50 typ Holland kolor grafitowy uk³adana, 

w "ceg³ê" prostopadle d³u¿szym bokiem do osi miejsca postojowego, 
b)podzia³y miejsc parkingowych  20 cm k. szara, gr. 8 cm,
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
d) podbudowa z betonu B10, dylatowana gr.12cm,
e) pod³o¿e gruntowe niewysadzone G1, rodzime

lub nasyp z gruntu budowlanego o parametrach G1 min. 30cm.
 

Konstrukcji nawierzchni drogowych - chodniki:
a) kostka brukowa-odrêbnie uzgodniona na etapie realizacji przez Inwestora        gr.8cm. 
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
c) podbudowa z betonu B10, dylatowana gr.10cm
d) podsypka piasek Id=0,7 -30cm 
1.2.5. Przekroje pod³u¿ne
Niweleta zosta³a poprowadzona wed³ug rysunków zawartych w niniejszej dokumentacji. 
1.2.6. Przekroje poprzeczne
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przekroje poprzeczne zaprojektowano zgodnie z za³¹czonymi przekrojami 
1.2.7. Nawierzchnia trawiasta
Zasianie nasion traw nastêpuje maszyn¹ do siewu wzd³u¿ i w poprzek. Nasiona powinny byæ siane na g³êbokoœæ do ok.2 cm. Z re-
gu³y wystarcza 25 - 30 g/m2. Dobranie gêstoœci zasiewu powinno byæ dopasowane od miejsca, temperatury, opadów i wartoœci pH
warstwy wierzchniej. W praktyce nale¿y dobraæ gatunki traw do miejsca w którym bêd¹ ros³y. Zaleca siê skorzystanie z porady fa-
chowca. Przed pierwszym zasianiem nale¿y odpowiednio przygotowaæ pod³o¿e. Po wysianiu traw nale¿y zachowaæ okres pielêgna-
cyjny min. 6 miesiêcy w zale¿noœci od warunków  wegetacyjnych, celem zakorzeniania traw.  Zadowalaj¹ce zadarnienie uzyskujemy
po  ok 6 miesi¹cach.  Koszenie trawy powinno siê odbywaæ kosiark¹ bêbnow¹ o dobrze zaostrzonych ostrzach. Wysokoœæ  koszenia
trawy przed jej u¿ytkowaniem ok 3 cm.
1.2.8. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu na s³upkach stalowych mocowanych w stopach betonowych.    Wype³nienie z siatki stalowej lub ogrodzenia pa-
nelowego. Wysokoœæ min. 4m.  Rozstaw s³upków od minimum 2m do maksimum 3,5m. Furtki i bramy systemowe  przesuwne lub
rozwierane, Szerokoœæ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,  wysokoœæ do wyboru. Pi³ko chwyty o wysokoœci min. 6m. Ogrodze-
nie oddzielaj¹ce  trybuny od murawy boiska wys. 1.2 m. Stopy betonowe wykonaæ z betonu klasy B25,  na g³êbokoœci nie mniejszej
ni¿ 80cm od poziomu terenu. Stopy wykonaæ o  wymiarach 30x30x80 i umiejscowiæ tak by s³upki by³y ulokowane w œrodku stopy.
1.2.9. Drena¿
Projektuje siê odbiór œcieków deszczowych z boiska poprzez ci¹g drenów u³o¿onych
pod przepuszczaln¹ nawierzchni¹ naturalna i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni. Drena¿ nale¿y wykonaæ z rur drenarskich f113 w otulinie. Dla gruntów z
drobnych piasków nale¿y zastosowaæ otulinê z geow³ókniny, dla gruntów gliniastych
otulinê z w³ókna kokosowego. Drena¿ uk³adaæ w obsypce z kruszywa p³ukanego o
granulacji 6-32mm. W najwy¿szych punktach ci¹gów drenarskich projektuje siê studnie drenarskie rewizyjne. W najni¿szych punk-
tach wszystkich ci¹gów projektuje siê studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 600 z osadnikiem h=50cm. Studnie drenarskie wykonaæ
z osadnikiem h=50cm i zwieñczyæ sto¿kiem i pokryw¹ betonow¹. Studnie deszczowe DN600 zwieñczyæ pokryw¹ betonowa DN 600.
Projektowane studnie posadowiæ na podsypce piaskowej gruboœci 0,10 m oraz podstawie betonowej gruboœci 0,15m. Studnie wyko-
naæ zgodnie z PN-EN /124:2000 „ Zwieñczenia w³azów, studni kanalizacyjnych i wpustów...” (lub odpowiadaj¹c¹ jej norm¹ EN). Miê-
dzy studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi
projektuje siê ci¹g kanalizacji deszczowej z rur kielichowych DN200 PCW ³¹czonych na uszczelki gumowe. Kana³ uk³adaæ na pod-
sypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddaæ j¹ próbom szczelnoœci i przepustowoœci wg PN–93/B-
10735 (lub odpowiadaj¹c¹ jej norm¹ EN).
Drena¿ odprowadziæ do sieci kanalizacyjni deszczowej. 
Ca³oœæ robót wykonaæ zgodnie z niniejsz¹ dokumentacj¹ oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
1.2.10. Kanalizacja deszczowa
Projektuje siê wykonanie niewielkich odcinków kanalizacji deszczowej, maj¹cych na celu po³¹czenie ze sob¹ studzienek zbiorczych
DN 600, i odprowadzenie œcieków do istniej¹cych studni kanalizacji deszczowej. 
Œcieki odprowadzone bêd¹ rurami fi200mm PVC klasy S (szereg 16,7 SDR34) produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.
o/, ul. Dobie¿yñska 43, 64-320 Buk.
Po³¹czenia kielichowe rur uszczelniaæ za pomoc¹ typowych uszczelek.
Rury PVC uk³adaæ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Niezbêdne  dane  dla  wykonawstwa  tj.  trasê, rzêdne  posadowienia, szczegó³y  techniczne  uzbrojenia oraz spadki  ujêto  szczegó-
³owo  w  czêœci  graficznej  niniejszego  projektu.
1.2.11. Przy³¹cze wodne – system nawadniaj¹cy boisko
System nawadniania wykonaæ z rur PE 63 PN 10. Rury systemu nawadniania boiska uk³adaæ zgodnie z rysunkami zagospodarowa-
nia terenu i profilem pod³u¿nym systemu nawadniania boiska. Przewody wodoci¹gowe nale¿y uk³adaæ na przygotowanej warstwie
piaskowej gruboœci minimum 10cm, na której zostan¹ u³o¿one przewody wodoci¹gowe. Obsypanie ruroci¹gów nale¿y równie¿ wyko-
naæ warstw¹ ochronn¹ z gruntu niezawieraj¹cego kamieni, b¹dŸ te¿ innych twardych elementów. Wykonany wodoci¹g nale¿y poddaæ
próbie szczelnoœci na ciœnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godziny, zgodnie z PN -81/B-10725, oraz BN-82/9192-06. Nad wszystkimi
przewodem nale¿y umieœciæ taœmê ostrzegawcz¹ w kolorze niebieskim w odleg³oœci 0,5m. Projektowany system nawadniania zosta-
nie pod³¹czony do istniej¹cego zestawu wodomierzowego.  Poszczególne odnogi ruroci¹gu poprowadzone wzd³u¿ boiska zostan¹
zaopatrzone w zawory odcinaj¹ce i szybko z³¹cza wê¿owe.
1.2.12. Przy³¹cze kablowe
Przy³¹cze kablowe zostanie poprowadzone od przesy³acza znajduj¹cego siê przy zespole boisk  Orlik 2012 do z³¹cza kablowego (
skrzynka hermetyczna,  zamykana na klucz) zlokalizowanego w pobli¿u trybuny ( wg. za³¹czonego rysunku). przy³¹cze wykonaæ z
kabla typu YKDY 3x4 mm2 na odcinku pod boiskiem kabel poprowadziæ w rurze os³onowej.
1.2.13. Wyposa¿enie dodatkowe
- Bramki 7,32x2,44m
-Zadaszenie dla zawodników rezerwowych, 13 osobowa,(dwie sztuki)  
- Trybuny 4-rzêdowe d³. 32m i 6m.
1.2.14. Szatnia i WC
Dla zawodników planuje siê wykorzystanie istniej¹cej szatni i WC, znajduj¹cych siê w s¹siednim kompleksie „Orlik 2012”. Natomiast
dla kibiców planuje siê wykorzystanie, przenoœnych kabin sanitarnych „TOJ TOJ”, umiejscowionych podczas impres na terenie par-
kingu, s¹siaduj¹cego z boiskiem.
1.2.15.  Uwagi koñcowe 
Ca³¹ instalacjê wykonaæ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r, oraz Zarz¹dzeniem Nr 62 M.B. i Przemys³u Materia-
³ów Budowlanych (Dz.B.Nr.2/71).Roboty nale¿y wykonaæ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisów BHP, obowi¹zuj¹cymi
normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych" czêœæ II.
Wykop nale¿y wykonaæ rêcznie z pe³nym deskowaniem œcian wykopów. Nadmiary gruntu z wyporu nale¿y rozplantowaæ na dzia³ce
inwestora.  Po wykonaniu instalacji nale¿y dokonaæ jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wyst¹pienia nie przewidzianych
kolizji podziemnych projektowanych kana³ów, przykanalików lub studni z istniej¹cym uzbrojeniem nale¿y skontaktowaæ siê 
z autorskim biurem projektowym lub projektantem.
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BOISKO RADZYÑ ETAP 1 przedmiar.PRD.ATH KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI

1 ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWANIE TERENU 
1

d.1
KNR-W 2-
01 0119-01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoc¹
spycharek

m2

p³yta boiska 
115,0*73,0 m2 8395,000

RAZEM 8395,000
2

d.1
KNR-W 2-
01 0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg³oœæ do 10 m w grun-
cie kat. III

m3

78,0*50,0*1,0 m3 3900,000
RAZEM 3900,000

2 DRENA¯ POD P£YT¥ BOISKA 
3

d.2
KNR-W 2-
01 0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiêbiernymi 0.25 m3 na
odk³ad w gruncie kat.III

m3

Studnie Dn 600
(2,0*2,0*2,68)*28 m3 300,160
Rurociagi drenarskie fi 125
(0,5*1,1*117,0)*14 m3 900,900
Ruroci¹gi kanalizacji deszczowej kd300
136,0*0,5*1,1 m3 74,800

RAZEM 1275,860
4

d.2
KNR 2-11
0143-04
analogia

Ruroci¹gi drenarskie o œr. 12.5 cm uk³adane rêcznie w wykopach umocnio-
nych o g³êb. ponad 2 m

m

G³êbokoœæ wykopu 1,1m
170,0*14 m 2380,000

RAZEM 2380,000
5

d.2
KNR 2-11
0145-04
analogia

Ruroci¹gi drenarskie o œr. 12.5 cm obsypywane œció³k¹ m

za³o¿ono oko³o 0,25m3/ 1m wykopu, kruszywo p³ukane 8-16 mm
170,0*14 m 2380,000

RAZEM 2380,000
6

d.2
KNR-W 2-
18 0408-03

Kana³y z rur PVC ³¹czonych na wcisk o œr. zewn. 200 mm m

136,0 m 136,000
RAZEM 136,000

7
d.2

KNNR 11
0501-03

Pod³o¿a z betonu m3

studnie Dn 600 g³êbokooœæ od 1,45 do 2,1 - dno studni deszczowych
1,6*1,60*0,20*28 m3 14,336
Studnie zbiorcze Skd.
1,6*1,6*0,2*2 m3 1,024

RAZEM 15,360
8

d.2
KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z krêgów betonowych o œr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); g³êbokoœæ 2 m

szt.

studnie Dn 600 g³êbokooœæ od 1,70 do 2,1
G³êbokoœæ 1,45m
14 szt. 14,000
G³êbokoœæ 2,1m
14 szt. 14,000
Studnie Skd. g³êbokoœci 1,95 i 2,07m
2 szt. 2,000

RAZEM 30,000
9

d.2
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

PRZENIESIENIE 
Zasypanie wykopó spycharkami ¿wir wymieszany z gruntem
(0,5*0,6*170,0)*14 m3 714,000

RAZEM 714,000
10
d.2

KNR-W 2-
02 0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
kana³ów, rowów itp.

m2

u³o¿enie geow³ókniny nastyku warstwy ods¹czaj¹cej i wype³nienienia rowów
drenarskich szer 1,6m
(170,0*14)*1,6 m2 3808,000

RAZEM 3808,000
3 BUDOWA P£YTA BOISKA

11
d.3

KNR-W 2-
01 0609-02

Drena¿ - podsypka filtracyjna ze ¿wiru lub pospó³ki w gotowym suchym wy-
kopie z przygotowaniem kruszywa.
WARSTWY BOISKA NALE¯Y WYKONAÆ ZGODNIE Z NORM¥ DIN
18035.

m3
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BOISKO RADZYÑ ETAP 1 przedmiar.PRD.ATH KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wykonanie warstwy drena¿owej na powierzchni gruntu rudzimego gr.15cm
115,0*73,0*0,15 m3 1259,250

RAZEM 1259,250
12
d.3

KNP 01
1206-01.02

Wykonanie mieszanki do nawo¿enia gleby - ziemia darniowa z wapnem na-
wozowym ( 1 m3 ziemi, 8-10 kg wapna nawozowego )
WARSTWY BOISKA NALE¯Y WYKONAÆ ZGODNIE Z NORM¥ DIN
18035.

m3

Wykonanie warstwy wegetacyjnej gr.20cm
115,0*73,0*0,2 m3 1679,000

RAZEM 1679,000
13
d.3

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z
nawo¿eniem.
WARSTWY BOISKA NALE¯Y WYKONAÆ ZGODNIE Z NORM¥ DIN
18035.

m2

Opsianie p³yty boiska.
115,0*73,0 m2 8395,000

RAZEM 8395,000
14
d.3

KNR 2-21
0218-01

Rozœcielenie ziemi urodzajnej rêczne z przerzutem na terenie p³askim.
WARSTWY BOISKA NALE¯Y WYKONAÆ ZGODNIE Z NORM¥ DIN
18035.

m3

115*73*0,2 m3 1679,000
RAZEM 1679,000

4 OGRODZENIE 
15
d.4

KNR-W 2-
01 0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg³oœæ do 10 m (kat.gr.I-
II)

m3

Wykonanie wykopów pod stopy ogrodzenia.
126*1,0*1,0*1,0 m3 126,000

RAZEM 126,000
16
d.4

KNR-W 2-
02 1804-12
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. 2.0 m na s³upkach stalowych z rur œr.76 mm o roz-
stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych.
OGRODZENIE NA S£UPKACH STALOWYCH W ROZSTAWIE co 3,0m.
S£UPKI  RURA KWADRATOWA 80x80/3mm, S£UPKI ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE PRZEZ PIASKOWANIE I PODK£AD ORAZ MALO-
WANE PROSZKOWO  Z  SYSTEMOWYMI 
KAPTURKAMI, SIATKA ZGRZEWANA GR.3,2mm OKO 6/6cm POWLE-
KANA KOLOR DO USTALENIA.
OGOODZENIE O WYS. 4,00M (S£UPKI MIN. 1,0M W GRUNCIE)

m

265,6-40,0 m 225,600
RAZEM 225,600

17
d.4

KNR-W 2-
02 1804-12
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. 2.0 m na s³upkach stalowych z rur œr.76 mm o roz-
stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych.
OGRODZENIE NA S£UPKACH STALOWYCH W ROZSTAWIE co 3,0m.
S£UPKI  RURA KWADRATOWA 80x80/3mm, S£UPKI ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE PRZEZ PIASKOWANIE I PODK£AD ORAZ MALO-
WANE PROSZKOWO  Z  SYSTEMOWYMI KAPTURKAMI, SIATKA
ZGRZEWANA GR.3,2mm OKO 6/6cm POWLEKANA KOLOR DO USTA-
LENIA.
OGOODZENIE O WYS. 6,00M (S£UPKI MIN. 1,0M W GRUNCIE) PI£-
KOCHWYTY

m

40,0 m 40,000
RAZEM 40,000

18
d.4

KNR-W 2-
02 1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na s³upkach stalowych z rur œr.70 mm o roz-
stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych.
OGRODZENIE NA S£UPKACH STALOWYCH W ROZSTAWIE co 3,0m.
S£UPKI  RURA KWADRATOWA 50x50/3mm, S£UPKI ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE PRZEZ PIASKOWANIE I PODK£AD ORAZ MALO-
WANE PROSZKOWO  Z  SYSTEMOWYMI KAPTURKAMI, SIATKA
ZGRZEWANA GR.3,2mm OKO 6/6cm POWLEKANA KOLOR DO USTA-
LENIA.
OGOODZENIE O WYS. 1,20M (S£UPKI MIN. 0,5M W GRUNCIE)

m

115,0 m 115,000
RAZEM 115,000

19
d.4

KNR-W 2-
02 1808-10
analogia

Wrota z furtkami wys. 2.4 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki zgrzewanej w
ramach stalowych na gotowych s³upkach bez pasa dolnego z blachy.

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

20
d.4

KNR-W 2-
02 1808-06
analogia

Wrota z furtkami wys. 1.2 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach sta-
lowych na gotowych s³upkach bez pasea dolnego z blachy.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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5 PRZY£¥CZE ENERGETYCZNE

21
d.5

KNR-W 2-
01 0701-02

Rêczne kopanie rowów dla kabli o g³êbokoœci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

22
d.5

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

KABEL ZASILAJACY YKY ZO 5X10mm2
170 m 170,000

RAZEM 170,000
23
d.5

KNR 5-10
0303-01

Uk³adanie rur ochronnych z PCW o œr. do 75 mm w wykopie m

KABEL ZASILAJACY YKY ZO 5X10mm2
100 m 100,000

RAZEM 100,000
24
d.5

KNR-W 5-
10 0103-02

Rêczne uk³adanie kabli wielo¿y³owych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.po-
ni¿ej 110 kV w rowach kablowych

m

KABEL ZASILAJACY YKY ZO 5X10mm2
170 m 170,000

RAZEM 170,000
25
d.5

KNR-W 2-
01 0704-02

Rêczne zasypywanie rowów dla kabli o g³êbokoœci do 0.4 m i szer. dna do 0.
4 m w gruncie kat. III

m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

26
d.5

KNR 5-10
0604-03

Monta¿ g³owic kablowych - zarobienie na sucho koñca kabla Cu 3-¿y³owego
o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i pow³oce z tworzyw sztucz-
nych

szt.

KABEL ZASILAJACY YKY ZO 5X10mm2
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
27
d.5

KNR 5-08
0404-09

Monta¿ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons-
trukcj¹ - mocowanie przez przykrêcenie do gotowego pod³o¿a

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.5

KNR 5-10
0809-02

Monta¿ uziomów poziomych lub przewodów uziemiaj¹cych przy g³êb. wyko-
pu 0.6 m w gruncie kat. III

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

29
d.5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
6 SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA

30
d.6

KNR-W 2-
01 0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiêbiernymi 0.15 m3 na
odk³ad w gruncie kat.I-II

m3

150,0*1,0*0,5 m3 75,000
RAZEM 75,000

31
d.6

KNR-W 2-
18 0109-01

Sieci wodoci¹gowe - monta¿ ruroci¹gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
œr.zewnêtrznej 63 mm

m

150,0 m 150,000
RAZEM 150,000

32
d.6

ZAK£ADO-
WA 
wycena in-
dywidualna

Montarz koñcówek "szybkoz³¹czek" wodnych do systemu nawadniania bois-
ka.

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

33
d.6

KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o œcianach pionowych g³êbokoœci do 1.5 m
i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

Zacypanie wykopów po sieci wodoci¹gowej
150,0*1,0*0,5 m3 75,000

RAZEM 75,000
7 WYPOSA¯ENIE  BOISK 

34
d.7

WYCENA
INDIWIDU-
ALNA
wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta¿ kompletnego systemu BRAMEK PI£KARSKICH WY-
MIAR 7,32x2,44, PROFIL 100/120, STALOWE MALOWANE PROSZKO-
WO

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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35
d.7

WYCENA
INDIWIDU-
ALNA
wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta¿ kompletnego systemu KABINA DLA ZAWODNIKÓW
REZERWOWYCH

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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