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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
STREFA SIŁOWNI TERENOWEJ
 
- likwidacja ziemnego nasypu górki saneczkowej
- zdjęcie humusu z terenu stref bezpieczeństwa
- ręczne i mechaniczne roboty ziemne
- usunięcie ziemi z terenu budowy - wywóz na MSO ul. Naftowa
- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża
- montaż obrzeży betonowych
- wykonanie podbudowy z kruszywa 
- wykonanie podbudowy z betonu
- wykonanie stóp fundamentowych urządzeń
- wykonanie nawierzchni sytntetycznej stref bezpieczeństwa
- dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej wg projektu (6 zestawów)
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ZSS - strefa siłowni terenowej, INWESTORSKI, I 2020 PRZEDMIAR

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

1 STREFA SIŁOWNI TERENOWEJ
1

d.1
KNR-W 2-01
0203-08 z.o.
2.8.3. z.sz.
2.3.12. 9905-
02  0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 17 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kołach) - do 750 m3 w jednym miejscu

m3

górka usypana do zabaw zimowych na sankach
3.00/6*(2*9.00+2.00)*24.00 m3 240.000

RAZEM 240.000
2

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

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

pod strefy bezpieczeństwa
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
5.00*5.00 m2 25.00
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
6.00*3.50 m2 21.00
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
6.00*4.00 m2 24.00
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
6.00*3.80 m2 22.80
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
(4.00*2.25+4.60*2.50) m2 20.50
nr 6 (drążki do podciągania)
7.00*3.70 m2 25.90

RAZEM 139.20
3

d.1
KNR-W 2-01
0203-08
z.sz. 2.3.12.
9905-02
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 17 km - do 750 m3 w jednym miejscu

m3

pod strefy bezpieczeństwa
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
5.00*5.00*0.20 m3 5.000
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
6.00*3.50*0.20 m3 4.200
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
6.00*4.00*0.20 m3 4.800
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
6.00*3.80*0.20 m3 4.560
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
(4.00*2.25+4.60*2.50)*0.20 m3 4.100
nr 6 (drążki do podciągania)
7.00*3.70*0.20 m3 5.180

RAZEM 27.840
4

d.1
KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

pod fundamenty urządzeń, ławek stojaka na rowery
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
(0.80-0.35)*0.80*0.80 m3 0.288
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
(0.80-0.35)*0.80*0.80 m3 0.288
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
(0.80-0.35)*0.80*0.80 m3 0.288
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
(0.80-0.35)*0.80*0.80 m3 0.288
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
(0.80-0.35)*0.80*0.80 m3 0.288
nr 6 (drążki do podciągania)
(0.90-0.35)*0.50*0.40*4<szt> m3 0.440

RAZEM 1.880
5

d.1
Cennik
RCZiUo "
Czysty Re-
gion" poz. 98
cena zakła-
dowa

Przyjęcie i składowanie ziemi usuniętej z prac ziemnych na terenie budowy.
Kod odpadu 17 05 04

t

(240.00+27.840+1.880)<m3>*1.800<t/m3> t 485.496
RAZEM 485.496

6
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

strefy bezpieczeństwa
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
(0.25*0.10+0.10*0.15)*(5.00+5.00)*2 m3 0.800
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
(0.25*0.10+0.10*0.15)*(6.00+3.50)*2 m3 0.760
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
(0.25*0.10+0.10*0.15)*(6.00+4.00)*2 m3 0.800
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nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
(0.25*0.10+0.10*0.15)*(6.00+3.70)*2 m3 0.776
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
(0.25*0.10+0.10*0.15)*(4.60+2.50+0.30+2.25+4.00+2.25+0.30+2.50) m3 0.748
nr 6 (drążki do podciągania)
(0.25*0.10+0.10*0.15)*(7.00+3.70)*2 m3 0.856

RAZEM 4.740
7

d.1
KNR 2-31
0407-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

strefy bezpieczeństwa
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
(5.0+5.0)*2 m 20.0
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
(6.0+3.5)*2 m 19.0
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
(6.0+4.0)*2 m 20.0
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
(6.0+3.7)*2 m 19.4
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
4.6+2.5+0.3+2.2+4.0+2.2+0.3+2.5 m 18.6
nr 6 (drążki do podciągania)
(7.0+3.7)*2 m 21.4

RAZEM 118.4
8

d.1
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

strefy bezpieczeństwa
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
5.00*5.00 m2 25.00
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
6.00*3.50 m2 21.00
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
6.00*4.00 m2 24.00
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
6.00*3.70 m2 22.20
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
4.00*2.25+4.60*2.25 m2 19.35
nr 6 (drążki do podciągania)
7.00*3.70 m2 25.90
A  (suma częściowa) ---------------

m2 137.45
potrącenia
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
-(0.80*0.80+0.50*0.80*2) m2 -1.44
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
-(0.80*0.80+0.50*0.80*2) m2 -1.44
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
-0.80*0.80 m2 -0.64
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
-0.80*0.80 m2 -0.64
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
-(0.80*0.80+0.80*0.80*2) m2 -1.92
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -6.08
RAZEM 131.37

9
d.1

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

pod strefy bezpieczeństwa
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
5.00*5.00 m2 25.00
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
6.00*3.50 m2 21.00
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
6.00*4.00 m2 24.00
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
6.00*3.70 m2 22.20
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
4.00*2.25+4.60*2.25 m2 19.35
nr 6 (drążki do podciągania)
7.00*3.70 m2 25.90
A  (suma częściowa) ---------------

m2 137.45
potrącenia
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
-(0.80*0.80+0.50*0.80*2) m2 -1.44
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
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-(0.80*0.80+0.50*0.80*2) m2 -1.44
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
-0.80*0.80 m2 -0.64
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
-0.80*0.80 m2 -0.64
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
-(0.80*0.80+0.80*0.80*2) m2 -1.92
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -6.08
RAZEM 131.37

10
d.1

KNR-W 2-02
0203-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

dla montażu urządzeń
nr 6 (drążki do podciągania)
0.80*0.40*0.50*4 m3 0.640

RAZEM 0.640
11

d.1
KNR-W 2-02
0203-02
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

dla montażu urządzeń
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
0.80*0.80*0.80+0.30*0.50*0.80*2 m3 0.752
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
0.80*0.80*0.80+0.30*0.50*0.80*2 m3 0.752
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
0.80*0.80*0.80 m3 0.512
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
0.80*0.80*0.80 m3 0.512
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
0.80*0.80*0.80+0.30*0.80*0.80*2 m3 0.896

RAZEM 3.424
12

d.1
KNR 2-23
0303-05
analogia

Wykonanie syntetycznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej (20 +10 = 30 mm) m2

strefy bezpieczeństwa dla urządzeń
nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
5.00*5.00 m2 25.00
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
6.00*3.50 m2 21.00
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
6.00*4.00 m2 24.00
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
6.00*3.70 m2 22.20
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
4.00*2.25+4.60*2.25 m2 19.35
nr 6 (drążki do podciągania)
7.00*3.70 m2 25.90

RAZEM 137.45
13

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (outdoor fitness) wg projektu
na gotowych fundamentach betonowych

kpl.

nr 1 (ławka skośna-pylon-ławka skośna)
1 kpl. 1
nr 2 (rower treningowy-pylon-rower treningowy)
1 kpl. 1
nr 3 (trenażer eliptyczny-pylon-trenażer eliptyczny)
1 kpl. 1
nr 4 (wyciąg górny-pylon-wioślarz)
1 kpl. 1
nr 5 (poręcze gimnastyczne-pylon-trenażer ramion)
1 kpl. 1
nr 6 (drążki do podciągania)
1 kpl. 1

RAZEM 6

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.V 2003
4 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
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