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1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na 
wolnym powietrzu
[CPV: 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów 
na wolnym powietrzu]

Siłownia zewnętrzna

Dział nr 1.1. Roboty ziemne, fundamenty

m3        3,1160Ręczne wykopy  jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem 
urobku na odkład
Wykop pod fundamenty urządzeń siłowni .

1 KNR 2-01  
0310-0200

+wykop pod fundament orbitek wolnostojący: 0,75*0,50*0,80       0,30000

+wykop pod fundament drabinka + pylon + podciąg do nóg: 
0,75*0,50*0,80

      0,30000

+wykop pod fundament  prasa nożna + pylon + wioślarz: 
0,75*0,50*0,80*2

      0,60000

+wykop pod fundament  twister + wahadło: 1,04*0,50*0,80       0,41600

+wykop pod fundament   wyciąg górny + pylon + wyciskając siedząc: 
0,75*0,50*0,80

      0,30000

+wykop pod fundament   tablicę ogłoszeń: 0,75*0,50*0,80*2       0,60000

+wykop pod fundament  wahadło dwustronne: 0,75*0,50*0,80       0,30000

+wykop pod fundament  biegacz dwustronny: 0,75*0,50*0,80       0,30000

m3        1,9475Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 
0,5m3.
Fundamenty pod urządzenia siłowni .
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

2 KNR 2-02  
0204-0100

fundament orbitek wolnostojący: 0,75*0,50*0,50       0,18750

fundament drabinka + pylon + podciąg do nóg: 0,75*0,50*0,50       0,18750

fundament  prasa nożna + pylon + wioślarz: 0,75*0,50*0,50*2       0,37500

fundament  twister + wahadło: 1,04*0,50*0,50       0,26000

fundament   wyciąg górny + pylon + wyciskając siedząc: 
0,75*0,50*0,50

      0,18750

fundament   tablicę ogłoszeń: 0,75*0,50*0,50*2       0,37500

fundament pod wahadło dwustronne: 0,75*0,50*0,50       0,18750

fundament pod biegacz wolnostojący: 0,75*0,50*0,50       0,18750

m3        1,2125Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem 
gruntu kat. I-III na odległość do 3m

3 KNR 2-01  
0501-0100

obsypanie fundamentów urządzeń:

3,160-1,9475       1,21250

m3        1,9475Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów; gruntu 
kat. III leżącego w ilości 1m3 na długości 1m wzdłuż krawędzi 
wykopu.
Rozplantowanie ziemi pozostałej po wykopach .

4 KNR 2-01  
0415-0200

rozplantowanie ziemi pozostałej po wykopach:

1,9475       1,94750

Dział nr 1.2. Dostawa i montaż urządzeń siłowni

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  - wahadło 
dwustronne.
Zgodnie z zaleceniami producenta .
Urządzenie z odzysku .

5 KNR 2-23  
0310-0700
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2. Dostawa i montaż urządzeń siłowni

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

wahadło dwustronne: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej   - Biegacz 
wolnostojący .
Zgodnie z zaleceniami producenta .
Urządzenie z odzysku .

6 KNR 2-23  
0310-0700

Biegacz wolnostojący: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  - orbitek 
wolnostojący  .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

7 KNR 2-23  
0310-0700

orbitek wolnostojący: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  - drabinka 
+ pylon + podciąg do nóg .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

8 KNR 2-23  
0310-0700

drabinka + pylon + podciąg do nóg: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  -  prasa 
nożna + pylon + wioślarz .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

9 KNR 2-23  
0310-0700

prasa nożna + pylon + wioślarz: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  - Twister + 
wahadło  .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

10 KNR 2-23  
0310-0700

Twister +wahadło: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  - wyciąg 
górny + pylon + wyciskając siedząc .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

11 KNR 2-23  
0310-0700

wyciąg górny + pylon + wyciskając siedząc: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza. 
Dostawa i montaż kosza na śmieci np. KM-2 45l firmy Novum 
lub równoważny

12 KNR 2-23  
0310-0100

kosz na śmieci KM2-45l lub równoważny: 1       1,00000

szt        4,0000Ławki parkowe np. ławka np. ławka żeliwna królewska z 
podłokietnikiem  
-długość ławki 150 cm . Mocowanie na stałe 

13 KNR 2-21  
0607-0100

ławka parkowa królewska dł. 150 cm: 4       4,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza . 
Dostawa i montaż  urządzenia siłowni zewnętrznej  - tablica 
informacyjna .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

14 KNR 2-23  
0310-0700

tablica informacyjna: 1       1,00000

szt        1,0000Pozycja zastępcza. 
Dostawa i montaż piłkarzyków zewnętrznych
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta .

15 KNR 2-23  
0310-0700

piłkarzyki zewnętrzne betonowe: 1       1,00000

Dział nr 1.3. nawierzchnia siłowni

Nawierzchnia pod siłownią

Dział nr 1.3.1. Korytowanie
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3.1. Korytowanie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       54,7400Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 15 cm 
z przerzutem ręcznym

16 KNKRB 1  
0114-01

pod chodnik i nasadzenia: 7,60*6,90      52,44000

1,50*0,20       0,30000

2,50*0,80       2,00000

Dział nr 1.3.2. Podbudowy i nawierzchnia - chodnik

m2       42,9800Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

17 KNR 2-31 
0103-04

pod chodnik: 6,80*6,10      41,48000

1,50*1,00       1,50000

m2       42,9800Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczanie warstwy 
mechanicznie - grubość warstwy 10 cm

18 KNNR 6  
0104-0300

pod chodnik: 6,80*6,10      41,48000

1,50*1,00       1,50000

m2       42,9800Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa np. kostka 
brukowa kreta gładka kolor karmel lub mokka

19 KNNR 6  
0502-0201

chodnik:

6,80*6,10      41,48000

1,50*1,00       1,50000

m       27,8000Pozycja zastępcza. 
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka 
cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową- Obrzeża ustawione na ławie betonowej z betonu 
B15 w zakresie, obrzeża brązowe

20 KNNR 6  
0404-0500

obrzeże od strony chodnika: 6,10+6,80+7,10+1,50+5,30+1,00      27,80000

m2       54,7400Pozycja zastępcza.
Ułożenie geosiatki na krety

21 KNR 9-11  
0201-0200

geosiatka pod  chodnik i żywopłot:

7,60*6,90      52,44000

1,50*0,20       0,30000

2,50*0,80       2,00000

m2       54,7400Pozycja zastępcza.
Separacja warstw gruntu geowłókninami

22 KNR 9-11  
0201-0200

geowłóknina:

pod  chodnik i żywopłot:

7,60*6,90      52,44000

1,50*0,20       0,30000

2,50*0,80       2,00000

Dział nr 1.3.3. Nawierzchnia placu siłowni - teren pod 
urządzeniami

m2      153,4000Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w zadarnionym 
gruncie kat.III

23 KNR 2-21  
0202-0200

przekopanie terenu pod urządzeniami: 9,30*12,40     115,32000

6,80*5,60      38,08000

m2      153,4000Pozycja zastępcza 
Ręczne plantowanie (obrobienie na czysto) terenu pod 
urządzeniami

24 KNR 2-01  
0506-0400

teren zieleni:

153,40     153,40000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3.3. Nawierzchnia placu siłowni - teren pod urządzeniami

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       23,0100Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z 
transportem taczkami
Dostawa i rożścielenie ziemi urodzajnej pod urządzeniami pod 
przyszły trawnik

25 KNR 2-21  
0218-0200

153,40*0,15      23,01000

ha        0,0153Wykonanie trawników parkowych siewem w gruncie kat.III, 
bez nawożenia

26 KNR 2-21  
0404-0200

trawnik pod urządzeniami: 9,30*12,40/10000       0,01153

6,80*5,60/10000       0,00381

Dział nr 1.4. nasadzenia - krzewy, drzewa

Sadzenie krzewów ozdobnych

m3        3,1040Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z 
transportem taczkami
Ziemia z odzysku

27 KNR 2-21  
0218-0200

ziemia urodzajna wokół siłowni:

pod nasadzenia: 2,50*0,80*0,30       0,60000

pod nasadzenia: 5,30*0,80*0,20       0,84800

pod nasadzenia: 6,90*0,80*0,30       1,65600

m2        4,2400Pozycja zastępcza. 
Warstwy podsypkowe z ze kruszywa łamanego Biała 
marianna   grubości 10 cm. (grys 8-16mm biały)

28 KNNR 6  
0105-0200

przy  nasadzeniach:

tylko przy lilakach: 5,30*0,80       4,24000

szt        4,0000Sadzenie krzewów żywopłotowych, Tawuła japońska Golden 
Princess   rośliny w pojemnikach C3
Krzewy sadzone  jako pojedyńcze rośliny. 
z całkowitą zaprawą rowów

29 KNR 2-21  
0331-0500

Tawuła japońska Golden Princess:

pojedyńcze krzewy: 4       4,00000

szt        2,0000Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form naturalnych na 
terenie płaskim w gruncie kat.III, z całkowitą zaprawą dołów o 
średnicy i głębokości 0,5m
np.  Lilak Meyera  Palibin - forma pienna drzewa z wyraźnie 
uformowanym pniem i koroną, wysokość min. 180cm,  obwód 
pnia na wys. 100cm ok. 10-12 cm , materiał kopany z gruntu 
wraz z bryłą korzenną .

30 KNR 2-21  
0331-0500

Lilak Meyera  Palibin wys. 180 cm: 2       2,00000

szt      112,8000Sadzenie krzewów żywopłotowych, Krzewy Pęcherznice  
rośliny w pojemnikach C3
Krzewy sadzone w dwóch rzędach w ilości na rząd 6 szt/mb
z całkowitą zaprawą rowów

31 KNR 2-21  
0331-0500

żywopłot: 6,90*6*2      82,80000

żywopłot: 2,50*6*2      30,00000

      18,7000Dostawa i montaż geobordera 45  (obrzeża pcv) dla 
wydzielenia zasypki pod roślinnością z trawnikiem pozostałym

32 Kalkulacja 
własna

0,80+6,90+0,80+0,80+5,30+0,80+0,80+2,50      18,70000
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