
                                                  Przedmiar robót 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji: Dog Park (skwerek psi) 

 Adres inwestycji: 

Warszawa – Dzielnica Praga – Południe 
Ul. Wał Miedzeszyński 
Dz. nr ewid. 139/2, obręb 3-01-12 

Inwestor: 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m. st. Warszawy 

Ul. Hoża 13 a 

00 – 528 Warszawa 

Branża: Budowlana, zieleń 

  

  

 

 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 

 

 

 



 

 

Przedmiar robót  

Lp. Opis j.m. 

ilość Cena za 

jednostkę w zł 

(brutto) 

Koszt 

całkowity zł 

(brutto) 

1. 
Roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu z 

zanieczyszczeń 
m3 1  

 

2. 
Ogrodzenie ocynkowane panelowe wysokości 150 cm, na 

podmurówce. 
m 210  

 

3. 
Ogrodzenie ocynkowane panelowe wysokość 80-100 cm, 

bez podmurówki. 
m 75  

 

4. Śluza - po jednej dla strefy dla małych i dużych psów. szt. 2   

5. Furtka - po jednej dla strefy dla małych i dużych psów. szt. 2   

6. Nawierzchnia wysypana piaskiem (warstwa 10cm). m² 1 000   

7. 

Słupki do slalomu dla małych psów, drewniana konstrukcja, 

zaimpregnowana na szary kolor. Trwale związana z 

gruntem. Słupki wysokości 150 cm. Odległość między 

słupkami 

1,0 m. Ilość słupków 5 szt. 

kpl. 1  

 

8. 

Słupki do slalomu dla dużych psów, drewniana konstrukcja, 

zaimpregnowana na szary kolor. Trwale związana z 

gruntem. Słupki wysokości 150 cm. Odległość między 

słupkami 1,0 m. Ilość słupków 5 szt. 

kpl. 1  

 

9. 

Ścieżka grzybek dla małych psów, drewniana konstrukcja, 

zaimpregnowana na szary kolor. Trwale związana z 

gruntem. Składająca się z 17 stykających się z sobą pieńków 

wysokości 15 cm. 

kpl. 1  

 

10. 

Ścieżka grzybek dla dużych psów, drewniana konstrukcja, 

zaimpregnowana na szary kolor. Trwale związana z 

gruntem. Składająca się z minimum 17 stykających się z 

sobą pieńków wysokości 20 cm. 

kpl. 1  

 

11. 

Płotki do przeskoków dla małych psów – Drewniana 

konstrukcja, zaimpregnowana na szary kolor. Trwale 

związana z gruntem. Poprzeczka zamontowana na 

wysokości 10 cm. Całość składająca się z 5 płotków. 

Odległość między płotkami 1,0 m. 

kpl. 1  

 

12. 

Płotki do przeskoków dla dużych psów – Drewniana 

konstrukcja, zaimpregnowana na szary kolor. Trwale 

związana z gruntem. Poprzeczka zamontowana na 

wysokości 30 cm. Całość składająca się z 6 płotków.  

Odległość między płotkami 1,5 m. 

kpl. 1  

 

13. 

Lina do przeciągania dla małych psów – Lina przeciągnięta 

przez otwór w solidnej belce, zamontowanej w podłożu. Na 

każdym z zakończeń liny umocowany chwytak dla psów, do 

łapania w szczęki. Lina długości 4,0 metrów. Belka 

zaimpregnowana na szary kolor. 

szt. 1  

 

14. 

Lina do przeciągania dla dużych psów – Lina przeciągnięta 

przez otwór w solidnej belce, zamontowanej w podłożu. Na 

każdym z zakończeń liny umocowany chwytak dla psów, do 

łapania w szczęki. Lina długości 5,0 metrów. Belka 

zaimpregnowana na szary kolor. 

szt. 1  

 



15. 

Kładka  - drewniana konstrukcja, zaimpregnowana na szary 

kolor. Wysokość 50 cm. Z łagodnym wejściem dla psa. 

Długość całkowita 4,0 m. Trwale złączone z gruntem. 

szt. 1  

 

16. 
Tunel – betonowa konstrukcja pokryta murawą. Długość 

2,5 m, średnica 1,0 m 
szt. 1  

 

17. Tablica informacyjna formatu 50 x 70 cm szt. 2   

18. Renowacja trawnika – trawa z rolki m² 468   

                                                        Ogółem wartość kosztorysowa robót:  

 

Słownie: 


