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CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
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. 
Projekt zakłada: 
- demontaż w całości nawierzchni bitumicznej i poliuretanowej, 
- demontaż istniejących elementów małej architektury, 
- korektę układu komunikacyjnego, redukcję ilości powierzchni utwardzonych, 
- montaż nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej, 
- budowę trzech placów zabaw: dla dzieci starszych, dla dzieci młodszych oraz naturalnego placu zabaw – 
polanki rekreacyjnej na w pełni przepuszczalnej nawierzchni piaskowej i biologicznie czynnej nawierzchni 
trawiastej, 
- wyposażenie terenu w nowe drewniane urządzenia zabawowe wykonane z trwałego drewna robinii białej, 
utrzymane w stylistyce naturalistycznej, 
- montaż stalowej zjeżdżalni rynnowej krętej na stoku górki saneczkowej, 
- żywy tunel wierzbowy na placu naturalnym – polance rekreacyjnej, 
- budowę miasteczka rowerowego na nowej nawierzchni bitumicznej w centralnej części terenu, 
wyposażonego w mini znaki drogowe i oznakowanie poziome, 
- zmniejszenie boiska do koszykówki do wymiarów boiska typu streetball, ustawienie w regularnym układzie 
odnowionych istniejących stołów do tenisa oraz wydzielenie powierzchni przeznaczonej na budowę 
w przyszłości siłowni plenerowej, 
- uzupełnienie warstw ziemi i wykonanie nowej nawierzchni trawiastej z darni rolowanej na boisku do piłki 
nożnej, 
- montaż nowych, spójnych stylistycznie urządzeń małej architektury: ławek, koszów na śmieci, stołów 
piknikowych i stolików go gier, stojaków na rowery, 
- przesadzenie trzech młodych drzew kolidujących z projektowanym układem, 
- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin ozdobnych, uzupełnienie istniejącej rabaty. 
Prace będą przeprowadzone w dwóch etapach: place zabaw wraz z towarzyszącymi elementami 
wyposażenia terenu w etapie I, strefa sportowa w etapie II. 
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Przedmiar 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

 

   

1 
d.1 

KNR 2-01 
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z  
darnią z przerzutem - gr. 5 cm 

m2   

  663,6 m2 663,600  

    RAZEM  

2 
d.1 

KNR 2-21 
0209-01 
0209-02 
analogia 

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim   
grubość warstwy 5 cm 

ha   

  (557,6) * 0,0001 ha 0,056  

    RAZEM  

3 
d.1 

KNR 2-21 
0209-01 
0209-02 
analogia 

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim   
grubość warstwy 10 cm 

m2   

  641 m2 641,000  

    RAZEM  

4 
d.1 

KNR 9-11 
0201-04 
analogia 

Rozłożenie i montaż maty kokosowej na skarpie m2   

  154,3 m2 154,300  

    RAZEM  

5 
d.1 

KNR 2-21 
0105-05 

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o  
średnicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia 

szt.   

  3 szt. 3,000  

    RAZEM  

6 
d.1 

KNNR 10 
0604-07 

Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb.   
0.70 m kat. gruntu I-III (drzewa z wykopu, istniejące) 

szt.   

  3 szt. 3,000  
    RAZEM  

   

7 
d.2 

KNR 2-21 
0301-06 

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie  
płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.7 m 

szt.   

  19 szt. 11,000  

    RAZEM 11,000 
8 

d.2 
KNR 2-21 
0301-04 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie  
płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.3 m 

szt.   

  3480 szt. 2 100,000  

    RAZEM 2100,000 

9 
d.2 

KNR 2-21 
0414-02 
analogia 

Obsadzenie kwietników bylinami, trawami i paprociami  
przy ilości 5 szt./m2 

szt.   

  791 szt. 547,000  

    RAZEM 574,000 

10 
d.2 

KNR 2-21 
0408-01 
z.o.2.4. 

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie  
płaskim bez nawożenia - darń gotowa 

m2   

  562,2 m2 562,200  

    RAZEM  

11 
d.2 

KNR 2-21 
0401-04 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie  
kat. I-II z nawożeniem 

m2   

  1014,6 m2 1 014,600  

    RAZEM  

12 
d.2 

Kalkulacja 
indywidualna 

Ściółkowanie rabat i mis drzew kora sosnową m2   

  1830,6 m2 1 830,600  

    RAZEM  

 


