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Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego 
sprzętu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 REMONT PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO O WYM. 30 x50 m

1 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

 
30*50 m2 1.500

razem m2 1.500

2 KNR 2-23 
0205/02

Przygotowanie mechaniczne mieszanek z torfu, ziemi żyznej (urodzajnej), pospółki i nawozów mineralnych do budowy 
nawierzchni trawiastych
R=0.955

 
225 m3 225

razem m3 225

3 KNR 2-23 
0209/02

Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przejechaniem 
walcem kolczatką
R=0.955

 
1500 m2 1.500

razem m2 1.500

4 KNR 2-01 
0212/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach

 
225 m3 225

razem m3 225

 UŁOŻENIE RURY DRENAŻOWEJ ODWADNIAJĄCEJ BOISKO TRENINGOWE I WŁĄCZENIE DO 
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ

5 KNR 2-01 
0205/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km m3 9,5

6 KNR 2-01 
0611/01

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z sączków ceramicznych o 
średnicy nominalnej 100mm

 
95 m 95

razem m 95

 MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW

7 Dostawa i montaż piłkochwytów 6m wysokości, 30 m szer., słupy 7 m - 80x80mm malowane 30,00x6,00   
chlorokauczukiem, Kolor zielony RAL 6005. Siatka Polipropylenowa  bezwęzłowa - 10x10 cm grubość 5mm. 
Akcesoria montażowe  - piłkochwyty z możliwością demontażu (kalk. własna)

 
2 kpl 2

razem kpl 2

 MODERNIZACJA OGRODZENIA PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM

8 KNR 2-01 
0312/02

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii III

 
83 dół 83

razem dół 83

9 KNR 2-23 
0308/02

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3
R=0.955

 
10,38 m3 10,38

razem m3 10,38

10 kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż elementów ogrodzenia wypełniającego z paneli wraz z słupkami i 
fundamentem

 
370 mb 370

razem mb 370

11 kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż furtki o szer. 90 cm

 
1 kpl 1

razem kpl 1

12 KNR 2-31 
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

 
177 m 177

razem m 177

 REMONT BOISKA ORLIK

13 remont nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK o pow. ok. 2100 m2 - kalkulacja własna kpl 1

14 wymiana siatki ogrodzeniowej 8x8 cm / 5mm wokół boiska orlik o wys. 4 m  wraz z naciągami
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Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego 
sprzętu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
2*30,75+2*63 m 187,5

razem m 187,5

 MODERNIZACJA ZAPLECZA BOISKA TRENINGOWEGO

15 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

 
3732-1844 m2 1.888

razem m2 1.888

16 KNR 2-23 
0205/02

Przygotowanie mechaniczne mieszanek z torfu, ziemi żyznej (urodzajnej), pospółki i nawozów mineralnych do budowy 
nawierzchni trawiastych, z wykorzystaniem ziemi urodzajnej z terenu inwestycji
R=0.955

 
(3732-1844)*0,15 m3 283,2

razem m3 283,2

17 KNR 2-23 
0209/02

Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przejechaniem 
walcem kolczatką
R=0.955

 
3732-1844 m2 1.888

razem m2 1.888

 WYPOSAŻENIE

18 Bramka piłkarska aluminiowa przenośna o wym. 5m x 2 m z siatką oraz  obciążenie do bramki (3 szt.) kpl. 2

19 Kosiarka trójwrzecionowa samojezdna szt. 1

20 zegar elektroniczny zewnętrzny dwustronny o wym.  ok. 1700x600x40 mm wraz z montażem szt. 1

21 stojaki na rowery 6mp szt. 10


