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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dokumentacja projektowa dla utworzenia terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów
małej architektury z elementami towarzyszącymi pn. "Skwer Krętych Ścieżek" na terenie Skarbi-
mierza - Osiedle.
                          
KOD CPV
 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania
   terenu
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
 
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
   Celem opracowania jest utworzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej
architektury z elementami towarzyszącymi pn. "Skwer Krętych Ścieżek" na terenie Skarbimierza -
Osiedle., na działkach nr 167/14, 167/4, 167/5 i 167/6; k.m.2.
 
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części przedmiotowych działek 
polegające na montażu z gotowych elementów małej architektury. Urządzenia infrastruktury parko-
wej.
 
Dla zapewnienia komunikacji na obiekcie wykonane ma być częściowe utwardzenie terenu za po-
średnictwem kostki betonowej grubości 6cm. Pozostała część obiektu ma być obsadzona roślinami
ozdobnymi i obsiana trawą.
 
Zakres prac obejmuje:
 
- Niwelację terenu.
- Wytycznie obszaru - granic obiektu oraz innych niezbędnych punktów (granic opracowania, kra-
wędzi wykopów, lokalizacji obiektów oraz nasadzeń i przebiegu ciągów pieszych).
- Wykonania koryt / wykopów pod podbudowę, obrzeża i nawierzchnie chodnikowe.
- Montaż obiektów małej architektury.
- Wykonanie utwardzenia części terenu kostką betonową grubości 6cm.
- Wykonanie pola do gry w bule.
- Wykonanie nasadzeń.
- Wykonanie nawierzchni trawnikowej.
 
Docelowo na terenie placu zabaw mają znaleźć się następujące urządzenia małej architektury:
 
1. Urządzenie edukacyjne - wir wodny - 1szt.
2. Urządzenie edukacyjne - pisanie lustrzane - 1szt.
3. Metalowy kosz na śmieci - 8szt.
4. Pałąkowy zestaw stojaków na rowery - 2kpl.
5. Stół do gry w szachy - 1szt.
6. Stół do gry w chińczyka - 1szt.
7. Obiekty małej architektury w postaci LATARNI PARKOWYCH ZASILANYCH WOLTANICZNIE -
7szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przedmiar dla utworzenia terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzysz ą-
cymi pn. "Skwer Kr ętych Ścieżek" na terenie Skarbimierza - Osiedle, na działkach nr 167/14, 167/4, 167/5 i 167/6; k.m.2.
A Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.
A

KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych
Krotność = 0.4

ha

0.643 ha 0.643
RAZEM 0.643

2
d.
A

KNR 2-01 0505-06 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2

6430 m2 6430.000
RAZEM 6430.000

3
d.
A

KNR 2-01 0111-04 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i
kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

6430 m2 6430.000
RAZEM 6430.000

B Wykopy i roboty ziemne
B.
1

Wykopy pod nawierzchni ę chodnikow ą z wywozem urobku

4
d.
B.
1

KNR 2-01 0201-05 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Krotność = 1.5

m3

(375.8+432.4)*0.25 m3 202.050
RAZEM 202.050

B.
2

Wykonanie pola do gry w bule

B.
21

Wykonanie wykopu

5
d.
B.
21

KNR 2-01 0201-05 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

60*0.25 m3 15.000
RAZEM 15.000

B.
22

Ułożenie obrze ży betonowych ograniczaj ących bulodrom

6
d.
B.
22

KNR 2-31 0401-01
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

12.06+4.12+15.06 m 31.240
RAZEM 31.240

7
d.
B.
22

KNR 2-31 0407-01
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

12.06+4.12+15.06 m 31.240
RAZEM 31.240

B.
23

Wypełnienie pola bulodromu

8
d.
B.
23

KNR 4-01 0105-01
analogia

Ułożenie warstwy odsączającej - piasek płukany,
Z zagęszczeniem wibracyjnym.
Na zagęszczonym piasku rozłożyć geowłókninę.
Krotność = 1.5

m3

60*0.1 m3 6.000
RAZEM 6.000

9
d.
B.
23

KNR 4-01 0105-01
analogia

Ułożenie warstwy nośnej - żwir.
Z zagęszczeniem wibracyjnym.

m3

60*0.1 m3 6.000
RAZEM 6.000

10
d.
B.
23

KNR 4-01 0105-01
analogia

Ułożenie warstwy licującej - drobny tłuczeń granitowy.
Z zagęszczeniem wibracyjnym.

m3

60*0.05 m3 3.000
RAZEM 3.000

C Monta ż latarni parkowych zasilanych ogniwami słonecznymi
C.
1

Latrania parkowa z panelem słonecznym
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11
d.
C.
1

Wycena na pod-
stawie cennika
producenta urz ą-
dzeń
wycena indywidu-
alna

Łatarnia parkowa na słupie wysokości minimum 4m zasilana ogniwami
słonecznymi.

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową i z doku-
mentacją producenta.
2. Posadowienie słupa w podłożu zgodnie ze wskazaniami instrukcji instalacji.
3. Montaż oprawy oświetleniowej, panelu fotowoltanicznego i oprzyrządowania.

Szczegóły  w projekcie.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

D Monta ż urządzeń małej architektury
D.
1

Urządzenie edukacyjne - Wir wodny

12
d.
D.
1

Wycena robót na
podstawie cen ryn-
kowych
analiza indywidu-
alna

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z ins-
trukcją instalacji.
3. Osadzenie urządzenia w gruncie i zabetonowanie na miejscu na wskazanym w
instrukcji montażu poziomie.
4. Montaż tabliczki informacyjnej przy urządzeniu.

Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

D.
2

Urządzenie edukacyjne - Pisanie lustrzane

13
d.
D.
2

Wycena robót na
podstawie cen ryn-
kowych
analiza indywidu-
alna

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z ins-
trukcją instalacji.
3. Osadzenie urządzenia w gruncie i zabetonowanie na miejscu na wskazanym w
instrukcji montażu poziomie.
4. Montaż tabliczki informacyjnej przy urządzeniu.

Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

D.
3

Ławka metalowo - drewniana z oparciem

14
d.
D.
3

Wycena na pod-
stawie cennika
producenta urz ą-
dzeń
wycena indywidu-
alna

Ławka trwale zamontowana w podłożu według instrukcji instalacji.

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową i z doku-
mentacją producenta.
2. Posadowienie urządzenia w podłożu na głębokości zgodnej z określoną w doku-
mentacji projektowej i dokumentacją producenta.

Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

D.
4

Stalowy kosz na śmieci

15
d.
D.
4

Wycena na pod-
stawie cennika
producenta urz ą-
dzeń
wycena indywidu-
alna

Kosz trwale zamontowany w podłożu według instrukcji instalacji.

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową i z doku-
mentacją producenta.

Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

D.
5

Stojak na rowery stalowy - pałą kowy (4 por ęcze)

16
d.
D.
5

Wycena na pod-
stawie cennika
producenta urz ą-
dzeń
wycena indywidu-
alna

Stojak 4-pałąkowy zamontowany według instrukcji instalacji.

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową i z doku-
mentacją producenta.
2. Postawienie urządzenia w wyznaczonej lokalizacji.
Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

D.
6

Ławostół do gier
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17
d.
D.
6

Wycena na pod-
stawie cennika
producenta urz ą-
dzeń
wycena indywidu-
alna

1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z ins-
trukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
3. Posadowienie urządzenia w podłożu.

Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

E Wykonanie nawierzchni chodnikowych
E.
1

Wykonanie ław pod uło żenie kostek skrajnych - obrze ży ograniczaj ących nawierzchni ę chodnikow ą

18
d.
E.
1

KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

(74.5+38.4+33.8+69+42.4+14.2+13.4+15.4+13.2+14+14+12+12)+(106.3+72.2+
50.2+21.9+12.6)

m 629.500

RAZEM 629.500
19
d.
E.
1

KNR 2-31 0402-03 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.1*0.1*((74.5+38.4+33.8+69+42.4+14.2+13.4+15.4+13.2+14+14+12+12)+(106.3+
72.2+50.2+21.9+12.6))

m3 6.295

RAZEM 6.295
20
d.
E.
1

KNR 2-31 0402-05 Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3

0.1*0.1*((74.5+38.4+33.8+69+42.4+14.2+13.4+15.4+13.2+14+14+12+12)+(106.3+
72.2+50.2+21.9+12.6))

m3 6.295

RAZEM 6.295
E.
2

Wykonanie podbudowy pod nawierzchni ę

21
d.
E.
2

KNR 2-31 0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

375.8+432.4 m2 808.200
RAZEM 808.200

E.
3

Ułożenie kostki betonowej z zag ęszczeniem

22
d.
E.
3

KNR 2-31 0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej GRAFITOWEJ grub. 6 cm (P1) na pod-
sypce cementowo-piaskowej.

m2

375.8 m2 375.800
RAZEM 375.800

23
d.
E.
3

KNR 2-31 0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ŻÓŁTEJ grub. 6 cm (P2) na podsypce
cementowo-piaskowej.

m2

432.4 m2 432.400
RAZEM 432.400

F Nasadzenia
F.
1

01 Azalia w odm. - Rhododendron `Bakkarat'

24
d.
F.
1

KNR 2-21 0302-04 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

F.
2

02 Azalia w odm. - Rhododendron `Kalinka'

25
d.
F.
2

KNR 2-21 0302-04 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

F.
3

03 Azalia w odm. - Rhododendron `Jack A.Sand'
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26
d.
F.
3

KNR 2-21 0302-04 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

F.
4

04 Azalia w odm. - Rhododendron `Eskimo`

27
d.
F.
4

KNR 2-21 0302-04 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

F.
5

06 Berberys po średni w odm. - Berberis x media `Red Jewel`

28
d.
F.
5

KNR 2-21 0302-01 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

F.
6

10 Berberys po średni w odm. - Berberis thunenbergii `Golden Ring`

29
d.
F.
6

KNR 2-21 0302-01 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

F.
7

12 Brzoza poż yteczna w odm. - Betula utilis `Doorenbos`

30
d.
F.
7

KNR 2-21 0302-08 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

F.
8

14 Forsycja po średnia w odm. - Forythia x intermedia

31
d.
F.
8

KNR 2-21 0302-01 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

F.
9

20 Jałowiec pło żący w odm. - Juniperus horizontalis `Golden Carpet`

32
d.
F.
9

KNR 2-21 0323-01 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zapra-
wy dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

F.
10

21 Jałowiec pospolty w odm. - Juniperus communis `Green Carpet`

33
d.
F.
10

KNR 2-21 0323-01 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zapra-
wy dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

F.
11

24 Jałowiec po średni w odm. - Juniperus x media `Pfitzeriana Aurea`

34
d.
F.
11

KNR 2-21 0323-01 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zapra-
wy dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

F.
12

34 Magnolia w odm. - Magnolia `Susan`
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35
d.
F.
12

KNR 2-21 0302-04 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

F.
13

38 Pęcherznica kalinolistna w odm. - Physocarpus opulifolius `Diabolo`

36
d.
F.
13

KNR 2-21 0302-01 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

F.
14

39 Pęcherznica kalinolistna w odm. - Physocarpus opulifolius `Luteus`

37
d.
F.
14

KNR 2-21 0302-01 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III
bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m
Krotność = 1.5

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

F.
15

41 Rododendron - ró żanecznik w odm. - Rhododendron `Goldbuckett`

38
d.
F.
15

KNR 2-21 0302-05 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

F.
16

52 Świerk pospolity w odm. - Picea abies `Acrocona`

39
d.
F.
16

KNR 2-21 0323-04 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą
dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

F.
17

53 Sosna żółta - Pinus ponderosa

40
d.
F.
17

KNR 2-21 0323-04 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą
dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

F.
18

54 Sosna górska w odm. - Pinus mugo subsp. Rostata

41
d.
F.
18

KNR 2-21 0323-04 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą
dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

F.
19

55 Sosna czarna - Pinus nigra

42
d.
F.
19

KNR 2-21 0323-04 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą
dołów śr./głębok. 0.5 m
Krotność = 1.5

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

F.
20

Wykonanie ł ączki krokusowej

43
d.
F.
20

KNR 2-21 0414-08 Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi szt.

(44*25)+(42*25) szt. 2150.000
RAZEM 2150.000

G Trawniki
G.
1

Wykonanie nawierzchni trawnikowej metod ą siewu  z piel ęgnacj ą
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

44
d.
G.
1

KNR 2-21 0401-05
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2

5300 m2 5300.000
RAZEM 5300.000

H Inwentaryzacja powykonawcza
H.
1

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej    CPV 71250000-5

45
d.
H.
1

KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych
Krotność = 0.1

ha

0.643 ha 0.643
RAZEM 0.643
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