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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy placu zabaw z towarzyszącymi elementami
zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Dzielnicy Wola.
Teren inwestycji obejmuje powierzchnię terenu zieleni – ogrodu jordanowskiego na działkach o. nr ewid. 32,
33, w rejonie ulic: Gibalskiego i Mireckiego. Granice terenu inwestycji oznaczono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu w tomie I.
Projekt zakłada:
- demontaż w całości nawierzchni z trylinki oraz asfaltowej (tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu),
- roboty ziemne polegające na uzupełnieniu warstw ziemi po demontażu trylinki oraz usypaniu łagodnych
nasypów wzdłuż zjeżdżalni,
- wyposażenie terenu w nowe drewniane urządzenia zabawowe wykonane z trwałego drewna robinii białej,
utrzymane w stylistyce naturalistycznej, w tym urządzeń linowych na skarpie górki,
- montaż stalowej zjeżdżalni rynnowej krętej na stoku górki saneczkowej,
- żywy tunel wierzbowy na polance rekreacyjnej (tom 4 – Zieleń urządzona),
- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin ozdobnych (tom 4 – Zieleń urządzona),
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej z darni na skarpie oraz nowych trawników (tom 4 – Zieleń
urządzona).
Prace przeprowadzone będą w ramach I etapu przebudowy placu zabaw przy ul. Gibalskiego.
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kpl.Urządzenie zabawowe Żaba wraz z montażem i dowozemKalkulacja
indywidualna

7
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Urządzenie Słup z ławkami Ptaszek wraz z montażem i 
dowozem

Kalkulacja
indywidualna

8
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Urządzenie Trampolina Ø100 cm wraz z montażem i  
dowozem

Kalkulacja
indywidualna

9
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Urządzenie Mostek linowy wraz z montażem i dowozemKalkulacja
indywidualna

10
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Certyfikacja urządzenia Mostek linowyKalkulacja
indywidualna

11
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Urządzenie Zestaw linowo- żerdziowy "Latawiec" wraz z 
montażem i dowozem

Kalkulacja
indywidualna

12
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Certyfikacja urządzenia Zestaw linowo- żerdziowy 
"Latawiec"

Kalkulacja
indywidualna

13
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Urządzenie Zjeżdżalnia ze stali kwasowej wraz z 
montażem i dowozem

Kalkulacja
indywidualna

14
d.5

1,000kpl.1
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m2Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych na 
biowłókninie z nasionami traw

kalk.
indywidualna

6
d.4

58,000m258plac zabaw
RAZEM

szt.Mechaniczne czyszczenie wpustu deszczowegoKNR 4-05II
0119-01

4
d.3

1,000szt.1
RAZEM

mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci 
zewnętrznej o śr. 2.00 m wypełnionych osadem do 2/3 
wysokości kanału

KNR 4-05II
0103-14

5
d.3

20,300m20,3
RAZEM

m3Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II 
dostarczanego samochodami samowyładowczymi

KSNR 1
0315-01

3
d.2

7,000m37
RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Ręczna rozbiórka nawierzchni z trylinki o wys. 16-20 cmKNK 2-06
0802-07
analogia

1
d.1

177,400m2177,4
RAZEM

m3Wywóz gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki 
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km

KNR 19-01
0118-13
analogia

2
d.1

35,480m3177,400 * 0,2
RAZEM



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

kpl.Certyfikacja urządzenia Zjeżdżalnia ze stali kwasowejKalkulacja
indywidualna

15
d.5

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Urządzenie Pniaki drewniane wraz z montażem i 
dowozem

Kalkulacja
indywidualna

16
d.5

10,000kpl.10
RAZEM
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