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Teligi -boisko PRZEDMIAR.ath OBMIAR

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

1 BOISKO
1.1 Naprawa nawierzchni poliuretanowej

1
d.1.1 kalk. własna

Usunięcie istniejącej nawierzchni poliuretanowej o średniej gr. 46mm + wyko-
nanie warstwy podkładowej nawierzchni typu ET min. gr. 35mm + wykonanie
nawierzchni poliuretanowej złożonej z dwóch rodzajów granulatu: dolnej warst-
wy SBR gr. 7mm oraz górnej EPDM gr.8mm, oba granulaty kładzione na mo-
kro, kolor ceglasty wraz z malowaniem linii wyznaczających pola gry

m2

960.21 m2 960.210
RAZEM 960.210

1.2 Naprawa ogrodzenia boiska
2

d.1.2 kalk. własna
Poprawne mocowanie paneli ogrodzeniowych do słupków narożnych ogrodze-
nia za pomocą dodatkowych profili stalowych, obejm itp.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1.2 kalk. własna

Belka nadprożowa nad bramami i furtkami + poprawne mocowanie paneli
ogrodzeniowych nad bramami i furtkami za pomocą dodatkowych profili stalo-
wych, obejm itp.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.2 kalk. własna

Demontaż istniejących łączników mocujących panele ogrodzeniowe do słupów
pośrednich ogrodzenia - łączniki prętowe

szt

54*9 szt 486.000
RAZEM 486.000

5
d.1.2 kalk. własna

Dostawa i montaż łączników mocujących panele ogrodzeniowe do słupów po-
średnich ogrodzenia - złączki ze śrubami zabezpieczającymi z wkładkami
dźwiękochłonnymi

szt

54*9 szt 486.000
RAZEM 486.000

1.3 Wymiana tablic informacyjnych
6

d.1.3
KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270

7
d.1.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270

8
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej typ 2 wraz z fundamentowaniem szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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