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Siłownie plenerowe_M-je i Wapnica_DZIAŁY bez podstaw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Siłownie plenerowe w Międzyzdojach, ul.1000-lecia Państwa Polskiego.

1 Siłownia plenerowa w Międzyzdojach, ul.1000-lecia Państwa Polskiego.
1.1 Roboty przygotowawcze-pomiarowe.

1
d.1.1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

1447.87/10000 ha 0.145
RAZEM 0.145

1.2 Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych.
2

d.1.2
Wyposażenie siłowni plenerowej w Międzyzdrojach wg. PT.-dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1.000
<1.Trenażer ramion / pylon /motylek-rozpiętki
2. Ławka skośna / pylon / prostownik pleców
3. Wciąg / wyciskanie górne
4. Biegacz-piechur / pylon /  trenażer eliptyczny
5. Wioślarz / pylon / jeździec konny
6. Twister / pylon / wahadło - surfet
7. Rower treningowy / pylon / stepperwister /wahadło - surfet
8. Narty biegówki / pylon / prasa do nóg
9. Masażer pleców / pylon / masażer talii
10. Wyciąg / pylon / sztanga (dla niepełnosprawnych)
11. Ławka z pedałami - 4 kpl.
12. Trenażer / pylon / drążek ( dla niepełnosprawnych)
13. Tablica-Regulamin -2 kpl. >

RAZEM 1.000
3

d.1.2
Dostawa i montaż streetbox typ "Fighter",  z stali nierdzewnej, lepsza jakość
stali z uwagi na warunki atmosferyczne.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury.
4

d.1.3
Ławki parkowe z oparciem o wymiarach szerokość 170 cm, wysokość 68 cm,
głębokość 47 cm, elementy nośne żeliwne, ilość desek: siedzisko 4 szt, opar-
cie 2 szt.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.3

Ławki parkowe bez oparcia o wymiarach szerokość 170 cm, wysokość 68 cm,
głębokość 47 cm, elementy nośne żeliwne, ilość desek: siedzisko 4 szt.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.3

Dostawa i montaż koszy na śmieci. kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

1.4 Remont oświetlenia zewnętrznego.
7

d.1.4
Wymiana i montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.4

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
9

d.1.4
Demontaż i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, oprawa ty-
pu LED 85-90W, z kloszem IP-66 (wymiana)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.4

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

1.5 Uzupełnienie nawierzchni strefy bezpieczeństwa pod urządzenia sprawnościowe.
12

d.1.5
Uzupełnienie nawierzchni strefy bezpiecznej z piasku pod urządzeniam - do-
stawa piasku i rozplantowanie.

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

2 Siłownia plenerowa w Wapnicy przy ul. Turkusowej.
2.1 Roboty przygotowawcze-pomiarowe.
13

d.2.1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

374.40/10000 ha 0.037
RAZEM 0.037

2.2 Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych.
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14

d.2.2
Wyposażenie siłowni plenerowej w Wapnicy wg. PT.-dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1.000
<1. Biegacz-piechur / pylon /  trenażer eliptyczny
2. Prostownik pleców / pylon / Motylek-rozpiętki
3. Masażer pleców / pylon / Wyciskanie
4. Drabinka podwójna
5. Przywodziciele / pylon / Odwodziciele
6. Ławka z pedałami
7. Tablica-Regulamin.> 

RAZEM 1.000
2.3 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury parkowej.
15

d.2.3
Ławki parkowe o wymiarach szerokość 170 cm, wysokość 68 cm, głębokość
47 cm, elementy nośne żeliwne, ilość desek: siedzisko 4 szt, oparcie 2 szt.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2.3

Dostawa i montaż stołu. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2.3

Dostawa i montaż koszy na śmieci. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Oświetlenie zewnętrzne.
18

d.2.4
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0.40*0.60*23 m3 5.520
RAZEM 5.520

19
d.2.4

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

23*2 m 46.000
RAZEM 46.000

20
d.2.4

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY -
4x16mm2

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

21
d.2.4

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0.40*0.40*23.0 m3 3.680
RAZEM 3.680

22
d.2.4

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.4

Montaż wysięgników rurowych 2-ramienny na słupie. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2.4

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
25

d.2.4
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, oprawa typu LED 85-
90W, z kloszem IP-66 (wymiana)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.4

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

27
d.2.4

Montaż szafki oświetleniowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2.4

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.4

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.
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2 odc. 2.000

RAZEM 2.000
2.5 Ogrodzenie.
31

d.2.5
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów stalowych, pręty ocynkowane po-
wlekane d=5 mm.

m

<od sąsiada>24.23*1.50 m 36.345
RAZEM 36.345

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4784


