
Załącznik nr 1 do Umowy  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Część I: 
Przedmiotem zamówienia jest renowacja czterdziestu stołów, polegająca na demontażu stołów, 
szlifowaniu, struganiu, malowaniu lakierem półmatowym ( jachtowym) poszczególnych elementów 
i ponownym montażu: 
 

a) 16 szt. o wym. 1600 x 900 x  850 mm,                 
b) 8 szt. o wym. 1200 x 900 x 850 mm,                   
c) 16 szt. o wym.   800 x 800 x 850 mm , 

 
Cześć II: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1) odtworzenie ogrodzenia typu D – 184 moduły. Rysunek techniczny elementów ogrodzenia 
typu D w stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Odtworzenie (rozbiórka i montaż) ogrodzenia typu D na ścieżce od gospody w kierunku 
zwierzyńca, Domu Rybaka i Płuczki dotyczy 184 modułów ogrodzenia w siedmiu odcinkach 
( w tym 191 słupów). 
Moduł typu D – odcinek ogrodzenia liczony pomiędzy osiami słupów, połączonych liną 
zabezpieczającą. Słupy wykonane z drewna sosnowego, malowane impregnatem do 
drewna, lina zabezpieczająca - jutowa. 
Wymiary elementów ogrodzenia zgodnie z rysunkiem technicznym ogrodzenia typu D i 
pomiarami w terenie. 

 
2) odtworzenie ogrodzenia typu E ( 107 modułów) i F ( 4 bramy dwuskrzydłowe) – 

zwierzyniec. Rysunek techniczny elementów ogrodzenia typu E stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Odtworzenie (rozbiórka i montaż) ogrodzenia typu E dookoła zwierzyńca dotyczy 107 
modułów wraz z 4 bramami dwuskrzydłowymi (typ F) – w tym 113 słupów. 
Odtworzenie ogrodzenia zwierzyńca będzie polegało na wymianie 107 modułów typu E 
ogrodzenia. Za moduł przyjęto odcinek ogrodzenia liczony pomiędzy osiami słupów, 
połączonych siatką zabezpieczającą. Słupy wykonane z drewna sosnowego, malowane 
impregnatem do drewna,  siatka zabezpieczająca tzw. leśna. Wymianie będą też podlegały 
4 bramy dwuskrzydłowe (ogrodzenie typu F) składające się ze słupów i belek drewnianych, 
malowanych impregnatem do drewna i siatki tzw. leśnej. Dwie bramy dwuskrzydłowe o 
szerokości w osiach słupów 466 cm i dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokościach w osiach 
słupów 284 cm. 

 
3) odtworzenie pomostu typu A1 i A2 nad zwierzyńcem. Rysunek techniczny pomostu typu 

A1 i A2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Odtworzenie pomostu typ A1 i A2 nad zwierzyńcem dotyczy wymiany desek podestu na 
całej długości (47 modułów pomostu typu A1 i 1 moduł pomostu typu A2), naprawy 
balustrady w ilości 94 modułów (wymiany uszkodzonych kantówek miedzy słupami przęseł 
- górna poręcz i dolna kantówka). Zabezpieczenia całości konstrukcji pomostu 
impregnatem Altax. Oczyszczenie prętów, które stanowią wypełnienie przęseł oraz 
zabezpieczenie farbą antykorozyjną. 

 
 


