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OPIS PRZEDMIOTU ZAWÓWIENIA 
 

 Oferowane wyroby muszą być wykonane z wyrobów posiadających wszelkie wymagane prawem na terenie RP aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i 
certyfikaty. 

 Dla wszystkich wymaganych wymiarów dopuszcza się ±0,5 cm tolerancji, chyba że w opisie zastrzeżono inaczej. 

 Wszystkie elementy architektury ogrodowej wymienione poniżej muszą być wykonane rzetelnie, konstrukcje musza być sztywne, solidne i prawidłowo zmontowane, 

zgodnie ze sztuką stolarską, prawidłowo zamontowane do podłoża jeśli jest to wymagane opisem przedmiotu zamówienia 

 Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, a także dokonanie pomiarów 

w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 

 Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wszystkie elementy architektury ogrodowej zostały wniesione i zamontowane na terenie ogrodów 

Zamawiającego zgodnie z jego wskazaniem. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na 

koszt Wykonawcy i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. 
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Jedn. 
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Ilość 

1 

Pergola 

 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia, mocowania do 
podłoża wykonane ze stali, mocowanie do gruntu 
 
Wymiary: 
szerokość – 200 cm  
głębokość – 70 cm 
wysokość – 210 cm 
 
przekrój słupków – 6x6 cm 
górne poprzeczki – 7x2cm 
listewki 1x2 cm 
 
 
 

szt. 1 
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2 

Altana ogrodowa 
 

 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia, mocowania do 
podłoża wykonane ze stali, mocowanie na istniejącej kostce 
polbruk.  
Dach kopertowy wykonany z pełnych desek + papa + gont papowy 
(kolor do wyboru). Altana na 8 słupach. Podniesienie dachu na ok. 
60 cm.  
 
Wymiary: 
szerokość – 400 cm  
długość – 400 cm 
wysokość prześwitu od podłoża– 210 cm 
podniesienie dachu – ok. 60 cm 
wysokość całkowita – ok. 270 cm 
słupy  i konstrukcja dachu – 10x10 cm 
 

szt. 1 
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3 

Ławka ogrodowa 
 

 
 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia.  
 
Wymiary: 
szerokość – 180-185 cm  
głębokość – ok. 50 cm 
wysokość siedziska – 45 cm 
wysokość z oparciem – 80-90 cm 
profil belek - 6x10 cm 
grubość desek na siedzisko i oparcie – 4 cm 
szerokość desek na siedzisko i oparcie – 25-30 cm 

szt. 5 

4 

Huśtawka ogrodowa 
 

 
 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia. Siedzisko 
zawieszone na łańcuchach. 
 
Wymiary: 
Szerokość siedziska – 180-185 cm  
głębokość siedziska z oparciem – ok. 50 cm 
wysokość całkowita konstrukcji – 250 cm (tolerancja ± 10 cm) 
szerokość całkowita konstrukcji – 250 cm 
profil belek - 10x10 cm 
grubość desek na siedzisko i oparcie – 4 cm 
szerokość desek na siedzisko i oparcie – 25-30 cm 
 

szt. 1 
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5 

Stół ogrodowy 
 

  
 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia.  
 
Wymiary: 
szerokość – 100 cm  
długość – 60 cm  
wysokość – maksymalnie 77 cm  
profil nogi – 10 cm  
cargi łączące nogi – 4x9 cm 
blat z desek o grubości – 4 cm 
prześwit na nogi od podłoża – no najmniej 69 cm (bez tolerancji w 
dół) 

szt. 4 

6 

Blat dotykowy 
 

 
 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia. W środku dwie 
poprzeczki tworzące trzy oddzielne komory. W blacie z desek 
otwory umożliwiające odpływ wody. Wielkość i gęstość otworów do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 
 
Wymiary: 
szerokość – 120 cm  
długość – 70 cm  
wysokość – maksymalnie 79 cm  
profil nogi – 10 cm  
cargi łączące nogi – 3x10 cm 
blat z desek o grubości – 4 cm 
prześwit na nogi od podłoża – no najmniej 69 cm (bez tolerancji w 
dół) 

szt. 2 
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7 

Klatka dla królików wraz z zagrodą 
 
 
 

 
 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia. Klatka dla 
królików wolnostojąca. 
Dach jednospadowy ze spadem do tyłu klatki, dach wykonany z 
pełnych desek + papa + gont papowy (kolor do wyboru). Deski 
elewacyjne o grubości co najmniej 2 cm. Konstrukcja z 6 
oddzielnymi klatkami, każda z oddzielnymi drzwiczkami z siatką. 
Każde drzwiczki zamykane na zasuwkę. Konstrukcja na nogach.  
 
Zagroda w całości ogrodzona, połączona z zagrodą dla kur. 
Ogrodzenie z siatki po bokach. Furtka do zagrody zamykana na 
zasuwę do drzwi z możliwością zamknięcia na kłódkę. Siatka 
zamontowana na słupkach rozmieszczonych co 100-120 cm. 
 
Wymiary klatki: 
szerokość – 210 cm  
głębokość – 70 cm 
wysokość – 200 cm 
grubość deski elewacyjnej - co najmniej 2 cm (bez możliwości 
tolerancji) 
szerokość deski elewacyjnej – 8-12 cm 
 
Wymiary zagrody: 
szerokość – 500 cm  
długość  – 500 cm 
furtka do zagrody – 80 cm w prześwicie 
słupki zagrody co najmniej – 6x6 cm 
 

zestaw 1 
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8 

Domek ogrodowy do przechowywania narządzi połączony z kurnikiem oraz 
zagrodą dla kur 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie z drewna iglastego, heblowanie, impregnacja przez 
maczanie plus malowanie - kolor do uzgodnienia, mocowania do 
podłoża wykonane ze stali, mocowanie do istniejącego betonu. 
Dach jednospadowy wykonany z pełnych desek + papa + gont 
papowy (kolor do wyboru). Deski elewacyjne o grubości co najmniej 
2 cm (bez możliwości tolerancji). Dwa okna, szyba ze szkła lub 
pleksy. Wyjście dla kur zamykane od zewnątrz na zasuwę.  
 
Zagroda częściowo zadaszona, w całości ogrodzona przylegająca 
do kurnika. Ogrodzenie z siatki po bokach i od góry. Furtka do 
zagrody zamykana na zasuwę do drzwi z możliwością zamknięcia 
na kłódkę. Siatka zamontowana na słupkach rozmieszczonych co 
100-120 cm. 
 
Wymiary zagrody: 
szerokość – 500 cm  
długość  – 500 cm 
zadaszenie zagrody – 300x250 cm 
furtka do zagrody – 80 cm w prześwicie 
słupki zagrody co najmniej – 6x6 cm 
 
Wymiary kurnika/pomieszczenia na narzędzia: 
Część wymiarów znajduje się na rysunku 
wysokość – 210-230 cm 
słupki konstrukcyjne co najmniej – 6x6 cm 
grubość deski elewacyjnej - co najmniej 2 cm (bez możliwości 
tolerancji) 
szerokość deski elewacyjnej – 8-12 cm 
deska na podłogę – co najmniej 2,8 cm (bez możliwości tolerancji) 
okno – 50x40 cm 
półki lęgowe – szer/wys/gł  45/45/50 cm 
grzęda szer/wys 160/160 cm 
wyjście dla kur szer/wys 50x50 cm 
 
 

zestaw 1 
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Zdjęcia poglądowe 
 

       
 
 

      

 
  

 


