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PRZEDMIAR ROBÓT      

        

NAZWA INWESTYCJI: 

Projekt zagospodarowania "Ptasiej Oazy"  Uszktałtowanie zieleni                                   
Prace badawcze, inwentaryzacyjne oraz projektowe dot. 
zagospodarowania terenu w celu utworzenia nowej zielonej przestrzeni 
publicznej przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki o powierzchni ok. 0,4585 
ha (dz. ew. nr 1005/2). 

ADRES INWESTYCJI:  
Powiat Warszawski Zachodni, gmina Łomianki; Jednostka ewidencyjna: 
143205_5.0010.1005/2. nr ew. działki: 1005/2; kwartał ulic: Szpilmana, 
Wiślana, Spokojna, Fabryczna. 

Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki INWESTOR/        
ADRES INWESTORA: 

NIP: 118-17-68-394, REGON: 013271826  

BRANŻA: 
ogrodnicza: KONSERWACJA I ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU ZIELENI 

        

SPORZĄDZIŁA PRZEDMIAR :  dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska 
 

InnoTech4Life sp. z o.o. - spółka celowa SGGW  JEDNOSTKA 
WYKONAWCZA: ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119, 02-787 Warszawa 

  NIP: 951-252-20-02, REGON: 389858218   

ETAP I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NASADZENIA BIOCENOTYCZNE 

        

POZIOM CEN:  II kw. 2021  
 

  

        

DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK 2021    
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I ETAP  
PRACE ZWIĄZANE Z  UTRZYMANIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU  
GRUPA 77300000-7 USŁUGI OGRODNICZE 

KLASA 77310000-6 USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH 

KATEGORIA 77314000-4 USŁUGI UTRZYMANIA PARKÓW 

KATEGORIA 77341000-5 USŁUGI OKRZESYWANIA DRZEW ORAZ PRZYCINANIA ŻYWOPŁOTÓW 

KATEGORIA 77341000-2 OKRZESYWANIE DRZEW 
    

    

Teren przeznaczony do zagospodarowania o pow. ok 0,4585 ha (dz. ew. nr 1005/2) przy ul. Spokojnej w 
Gminie Łomianki. Teren ukształtowany jest w formie niecki z maksymalnymi przewyższeniami od 75,4 do 
78,9 m. n.p.m. Najniższe zagłębienie z wodą o pow. 300m2 znajduje się w zachodniej części działki. Skarpa 
łagodna niecki (o spadku nie przekraczającym 20%) leży po stronie południowej. Kategoria agronomiczna 
gruntu- I-II (gleby organiczne i mineralno-organiczne).  

Zakłada się pracę w terenie zadrzewionym i cennym przyrodniczo z koniecznością realizacji prac ręcznie lub 
lekkim sprzętem mechanicznym z zachowaniem szczególnej ostrożności, w celu minimalizacji szkód w 
strefie podziemnej i nadziemnej rozwoju drzew. Działania będą wymagały wygrodzenia grup roślin ze strefy 
budowy i osłony drzew pojedynczych. W celu minimalizacji ryzyka zagęszczania podłoża i niszczenia gleb 
torfowo-mułowych wymagana będzie budowa ścieżek tymczasowych w postaci kładek i/lub geokrat 
wypełnionych zrębkami drewnianymi. Do budowy można wykorzystać zrębki z wycinki drzew z terenu 
inwestycji. 

I etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu obejmują:   1) gospodarkę istniejącym zadrzewieniem,                         
2) oczyszczenie terenu ze śmieci i zanieczyszczeń oraz fragmentu dna zbiornika z namułów i 
zanieczyszczeń, 3) prace agrotechniczne związane z uprawą gleby, 4) sadzenie drzew i krzewów,  5) 
obsadzanie skarp krzewami. 
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TAB. 1. PRZEDMIAR ROBÓT_UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

lp podstawa wyceny opis robót j.m. ilość poszcz. ilość razem 

I ROBOTY PORZĄDKOWE I GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM ZADRZEWIENIEM   

1 KNR221 0101 01 
Oczyszczenie terenu o powierzchni 4263 m2 ze śmieci i 
innych zanieczyszczeń nieorganicznych (stopień 
zanieczyszczenia 0,25m3/ar), zebranie i złożenie w stosy  

m3 10,7 10,7 

2 KNR221 0101 04 
wywóz zanieczyszczeń nieorganicznych samochodem 
samowyładowawczym na odległość 1 km 

m3 10,7 10,7 

3 KNR221 0101 05 
wywóz zanieczyszczeń i resztek organicznych dodatek na 
każdy dalszy 0,5 km (krotność=8) 

m3 10,7 10,7 

4 KNR201 0102 01 
ręczne karczowanie młodych podrostów drzew o średnicy 
pnia 10-15cm 

szt 7,0 7,0 

5 KNR221 0110 01 
karczowanie drzew o drewnie miękkim (klony 
jesionolistne) o średnicy pnia 16-20 cm 

szt 2,0 2,0 

6 KNR221 0110 02 
karczowanie drzew o drewnie miękkim (klony 
jesionolistne) o średnicy pnia 21-30 cm 

szt 3,0 3,0 

7 KNR201 0106 07 
wykarczowanie karp i pozostałości po drzewach o średn. 
66-75 cm (wierzba biała- 1szt, topola - 1szt, wykroty) w 
strefie przy ulicy Szpilmana i w strefie zachodniej parku 

szt 2,0 2,0 

8 KNR201 0106 04 
wykarczowanie karp i pozostałości po drzewach o średn. 
36-45 cm ( klony jesionolistne -wykroty, złomy) w strefie 
przy ulicy Szpilmana 

szt 2,0 2,0 

9 kalkulacja własna 
cięcia weteranizujące drzew obumarłych i zamierających 
o średn. pni 35-70cm, redukcja korony >30% objętości 

szt 8,0 8,0 

10 KNR221 0104 05 

cięcia redukcyjne i sanitarne drzew o drewnie miękkim, w 
tym form wielopniowych o średnicy pnia <30cm (klon 
jesionolistny-28, grusza polna 1szt, wierzba biała -2szt, 
bez czarny- 1szt., lipa drobnolistna- 1szt.) z usunięciem 
korony w zakresie mniejszym niż 20% objętości. 

szt 33,0 33,0 

11 KNR201 0109 02 

ręczne ścinanie zagajników z krzewów i podrostów drzew 
klonu jesionolistnego i robinii akacjowej o średnicy pnia 
<10cm - średniej gęstości (pow. A- strefa S-235mkw- od 
ul. Szpilmana; pow. B- strefa E -217 mkw od ul. 
Fabrycznej) 

m2 452 452 

12 kalkulacja własna 

usuwanie eksperymentalne przez okorowanie podstaw pni 
podrostów drzew inwazyjnych o średnicy pni >10cm, 
stopień zagęszczenia niski (<30%) strefia centralna, 
obszar 150+220+50m2 

m2 420 420 

13 
KNR SEK06-01  

0402 01 
mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i pędów do 5 cm 
średnicy z wykorzystaniem zrębek do ściółkowania terenu 

mp 14,40 14,40 

14 
KNR SEK06-01 

0402 02 
mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i pędów do 12,5 cm 
średnicy z wykorzystaniem zrębek j.w. 

mp 3,96 3,96 

15 
KNR SEK06-01 

0402 04 
mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i pędów do 22,5 cm 
średnicy z wykorzystaniem zrębek j.w. 

mp 7,52 7,52 



4 

 

16 
KNR SEK06-01 

0401 01 
mechaniczne frezowanie pniaków do 15 cm średnicy szt 100,00 100,00 

17 
an. KNR201 0111 

01 

oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, 
umieszczenie nierozdrobnionych części drzew w strefie 
składowania martwego drewna, wyściółkowanie terenu 
zrębkami 

m2 1235,00 1235,00 

18 KNR221 0102 02 

oczyszczenie ręczne lub lekkim sprzętem dna fragmentu 
zbiornika wodnego o pow. do 90m2 z namułów i 
zanieczyszczeń  na głębokość do 0,5-0,8m z 
wykoszeniem trzciny i wywozem  

m3 58,50 58,50 

II ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY       

19 KNR221 0201 02 
ręczne przekopanie terenu płaskiego zadarnionego, grunt 
kat. I-II, pod szuwary z krwawnicą i wiązówką 

m2 33 33 

20 
an. Ind. KNR221 

0201 02 

przekopanie glebogryzarką terenu płaskiego 
zadarnionego, grunt kat. I-II, w strefie odtwarzanej łąki 
trzęślicowej 

m2 153 153 

21 KNR221 0210 03 
ręczne przekopanie i zagęszczenie terenu skarpy w 
strefie obsadzeń krzewami okrywowymi- strona E, od ulicy 
Fabrycznej 

m2 175 175 

22 KNR 221-0211-01 
rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej na terenie 
skarpy o nachyleniu do 1:2 na grubość 2 cm z 
powierzchniowym przemieszaniem gleby 

m2 175,00 175,00 

23 KNR221 0215 01 
poprawa odczynu pH terenu pod łąkę trzęślicową 
(rozrzucenie wapna nawozowego) po uprzednim zbadaniu 
odczynu pH 

m2 153 153 

III SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH - leśnych z gołym korzeniem lub z bryłą 

24 KNR221 0310 06  

sadzenie drzew liściastych formy naturalnej na terenie 
płaskim w grunt kat. I-II w całkowicie zaprawione doły o 
średnicy/głęb. 0,7/0,6 m, mocowane pnia przy pomocy 1 
palika z wiązaniem elastycznym, w tym: 

szt 5 5,00 

świdośliwaLamarka- (Amelanchierlamarckii), wys. 100-
150cm, C 7,5 

szt 2 x 

  
Śliwa wiśniowa (Prunuscerasifera 'Pissardii'), obw. pnia 
10-12cm, 200cm, C 7,5 

szt 3 x 

25 KNR221 0310 06  

sadzenie sadzonek dużych drzew liściastych z gołym 
korzeniem na tereniem płaskim w grunt kat. I-II w 
całkowicie zaprawione doły o średnicy/głęb. 0,7/0,6 m, 
mocowane pnia przy pomocy 3 palików nisko osadzonych 
z wiązaniem elastycznym, w tym: 

szt 13 13 

Topola biała (Populus alba), 150-200cm, goły korzeń lub 
bryła 

szt 3 x 

  
Topola osika (Populustremula), 200/250 cm, goły korzeń 
lub bryła 

szt 10 x 



5 

 

26 KNR221  0301 05  

sadzenie krzewów liściastych form naturalnych, z gołym 
korzeniem lub w donicy C2 z przeznaczeniem na 
żywopłoty  w doły/rowy głęb/szer. 0,5 m z całkowitą 
zaprawą na gruncie kategorii II, na terenie płaskim, na 
odcinku 140m w tym: 

szt 420,00 420,00 

Śliwa ałycza (Prunuscerasifera) 2l, wys. 30-50cm, 1szt/m2 szt 280,00 x 

  
Świdośliwa Lamarcka (Amelancherlamarckii) 2l wys. 40-
60cm, 2szt/m2 

szt 140,00 x 

27 KNR221 0301 05 
sadzenie krzewów liściastych form naturalnych  w doły 
głęb/szer. 0,5 m z całkowitą zaprawą na gruncie kategorii 
II, na terenie płaskim w tym: 

szt 3,00 3,00 

  
Kruszyna pospolita (Frangulaalnus) 'Asplenifolia'), 80-
100cm, C2, 3szt/ rozstawa 1,5x1,5m 

szt 3 x 

28 
an.KNR221 0209 

01 

ściółkowanie terenu zadrzewień biocenotycznych i 
szpaleru zrębkami, w tym  pozyskanymi po 
wykarczowaniu drzew i zagajników- warstwa grubości 5 
cm z uzupełnieniem warstwy przekompostowaną korą 

m2 375 6,05 

IV OBSADZANIE SKARP       

29 
an. Ind. KNR911 

0101 04 

rozłożenie biomaty kokosowej Geomanet K400 EKO 
400g/m2 na zakładkę z wykonaniem marszczeń co 35cm, 
kotwionej kołkami drewnianymi 1m (3szt/m2) 

m2 165 165 

30 
an. Ind. KNR221 

0414 02 
obsadzenie skarp krzewami  okrywowymi w doły 
głęb./średn. 0,3m z całkowitą zaprawą 

szt 429 429 

Róża pomarszczona (Rosa rugosa), 40-60cm, 3l , 3-
4szt/m2 (19+24m2), razem:  

szt 175,00 X 

Stephanandra incisa 'Crispa', 20-30cm, 3l , 3szt/m2 szt 98,00 x 

Berberyspospolity(Berberis vulgaris), 3l, wys. 20-40cm, 3-
4szt/m2 

szt 131,00 x 
  

Berberys Thunberga(Berberis thunbergii 'Atropurpurea') 
wys. 20-40cm, 3l, 25szt/ rozstawa 1x1m 

szt 25 x 

31 
an.KNR221 0209 

01 

ściółkowanie terenu skarpy zrębkami, w tym  pozyskanymi 
po wykarczowaniu drzew i zagajników- warstwa grubości 
5 cm z uzupełnieniem warstwy przekompostowaną korą 

m2 165 165 

 

 

 

 

 

 


