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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: Wykonanie i montaż ławek w ramach zadania pn.: „Urządzenie przestrzeni 

publicznej w miejscowości Łąck” 

Adres inwestycji: ul. Jesienna 4, 09-520 Łąck (działka nr ewid. 31/20) 
Inwestor: Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

39113600-3 Ławki 

 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż ławek na terenie działka nr ewid. 

31/20 w Łącku zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. Ławki winny być z oparciem bez podłokietników, wolnostojące,                               

tj. stabilność ich konstrukcji nie może być uzależniona od ich kotwienia. 

2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do odebrania materiału do 

wykonania ławek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (teren Gminy Łąck). 

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wysuszenia 

drewna przeznaczonego do wykonania ławek. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia konserwacji ławek przez okres 

trwania gwarancji. 

5. Zamawiający zapewni materiał do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. drewno                           

z topoli, elementy konstrukcyjne (metalowe). 

 

II. Zamówienie podstawowe. 

1. Ilość ławek: 

Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie i montaż 22 sztuk ławek z oparciem bez 

podłokietników.  

 

2. Główne parametry ławki miejskiej: 

a) ławka wolnostojąca, z możliwością zakotwienia do nawierzchni lub w gruncie; 

b) siedzisko i oparcie ławki wykonane z drewna – ławka szczebelkowa; 

c) elementy konstrukcyjne wykonane z metalu; 

d) stabilna konstrukcja, wandaloodporna (tj. odporna na dewastację bez użycia narzędzi); 

e) nie dopuszcza się stosowania elementów o ostrych lub kanciastych krawędziach, 

stanowiących zagrożenie dla użytkowników; 

f) długość ławki: 220-250 cm; 

g) wysokość siedziska: 45 cm; 

h) głębokość siedziska ławki: 50 cm; 

i) nachylenie oparcia: 105° - 110°. 

 

3. Wymagania dotyczące elementów drewnianych: 

a) drewno z topoli przekazane przez Zamawiającego; 
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b) drewno wysuszone o odpowiednich parametrach wilgotności; 

c) zabezpieczenie drewna za pomocą: bejcowania, olejowania lub lazurowania; 

d) deski mocowane w sposób umożliwiający łatwą wymianę desek np. w przypadku ich 

uszkodzenia. 

 

4. Dostawa i montaż: 

Model ławki winien być wolnostojący (tj. stabilność konstrukcji nie może być uzależniona od 

kotwienia). W celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą lub dewastacją, należy przewidzieć 

możliwość montażu w nawierzchni i gruncie. Na etapie realizacji inwestycji Zamawiający 

wskaże lokalizację ławki oraz określi rodzaj jej montażu. 

 

5. Dodatkowe wymagania: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia konserwacji ławek przez okres 

trwania gwarancji, liczonej od daty rozpoczęcia danego roku kalendarzowego; 

b) minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu 

odbioru;  

c) Zamawiający wskaże Wykonawcy lokalizację montażu ławek (montaż ławek                                

w nawierzchni lub w gruncie); 

d) zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają negocjacjom                          

i zmianom podczas obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych                         

w Umowie; 

e) cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak 

również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, 

demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty 

załadunku, transportu i rozładunku materiałów, magazynowania, suszenia drewna, 

wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji, koszty dokumentacji do wykonania, 

której Wykonawca jest zobowiązany ofertą, jak również koszty związane                                            

z wykonaniem prac konserwacyjnych w okresie gwarancji; 

f) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki swojej działalności w zakresie: 

− organizacji robót; 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej. 

 


