
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3

OBMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont nawierzchni boiska ze sztuczną trawą
ADRES INWESTYCJI   :     ZSO ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA   :     Wołomin ul. Prądzyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Rafał Laskowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     16.01.2017

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej będzie polegać na wykonaniu następujących robót: 
1) Wyrównanie całego terenu boiska walcem.
2) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska ze śmieci.
3) Sklejenie pękniętych, rozerwanych fragmentów nawierzchni trawiastej boiska.
4) Mechaniczne podniesienie trawy (w celu uzupełnienia granulatem).
5) Mechaniczne wczesanie granulatu (SBR, frakcja 1-3 mm czarnego lub ciemno-szarego) na wysokość 3-4
cm na całej powierzchni boiska. Granulat należy równo rozprowadzić po całym boisku.
6) Wywiezienie materiałów, pozostałości i śmieci po remoncie boiska w celu utylizacji.
Charakterystyka boiska.
Wymiary boiska: 30 x 62 m. 
Konstrukcja nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną: 1.Trawa syntetyczna, gr. 5 cm; 2.Kamień łamany, gr. 5
cm; 3.Kruszywo kamienne fr. 2-31.5 mm, gr. 15 cm; 4.Piasek zagęszczony, gr. 15 cm; 5.Grunt rodzimy. Ob-
rzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej (B15) z oporem na podsypce z piasku gr. 10 cm. 
W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii zale-
cana jest wizja lokalna.
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Remont nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną w ZSO w RadzyminePRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont nawierzchni boiska
1 45236119-

7
Remont boiska

1
d.1

KNR 4-01
0101-05
analogia

Wyrównanie całego terenu boiska walcem m2

32*60 m2 1920.000
RAZEM 1920.000

2
d.1

KNKRB 1
0107-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska ze śmieci. m2

32*60 m2 1920.000
RAZEM 1920.000

3
d.1 wycena in-

dywidual-
na

Podklejenie ubytków nawierzchni boiska m

32*60/10 m 192.000
RAZEM 192.000

4
d.1 wycena in-

dywidual-
na

Mechaniczne podniesienie trawy (w celu uzupełnienia granula-
tem).

m2

32*60 m2 1920.000
RAZEM 1920.000

5
d.1 wycena in-

dywidual-
na

Uzupełnienie granulatu gumowego (SBR, frakcja 1-3 mm czar-
nego lub ciemno-szarego) na całej powierzchni boiska o 2,5-3,
0 cm. Mechaniczne wczesanie granulatu na wysokość 3-4 cm
na całej powierzchni boiska (7-8 mm poniżej poziomu sztucz-
nej trawy). Granulat należy równo rozprowadzić po całym bois-
ku.

m2

32*60 m2 1920.000
RAZEM 1920.000

6
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie materiałów, pozostałości i śmieci po remoncie bo-
iska w celu utylizacji

m3

32*60*0.005 m3 9.600
RAZEM 9.600
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