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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław i ławostołów 

 

I. ZAKRES I LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Część 1 - Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław i ławostołów: o.o. Osada (Połonina Wetlińska) 

Część 2 - Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław i ławostołów: o.o. Osada, o.o. Tarnawa, o.o. Caryńskie, o.o. 

Górny San 

CZĘŚĆ 1__________________________________________________________________________________________________ 

Obwód ochronny Osada: 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław – 28 sztuk 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ławostołów – 9 sztuk 

Rodzaj zadania 
Obwód 

ochronny 
Oddz Pododdz Lokalizacja - opis Ilość j.m. Dojazd/Uwagi 

Wykonanie, 
transport i montaż w 
terenie drewnianych 

ław 

Osada 

168 a 
Szlak żółty Przełęcz Wyżna - 
Połonina Wetlińska 

4 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad 

166 a 
Szlak żółty Przełęcz Wyżna - 
Połonina Wetlińska 

4 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad 
Do demontażu 3 stare ławy 

166 b, c 
Połonina Wetlińska – teren 
przy schronisku 

20 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad 

 
  

Razem 28 szt.  

Wykonanie, 
transport i montaż w 
terenie drewnianych 

ławostołów 

Osada 
166 b 

Połonina Wetlińska – teren 
przy schronisku 

3 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad 

172 h Camping „Górna Wetlinka” 6 szt. 
Bezpośredni dojazd 
samochodem 

 
  

Razem 9 szt.  

 

CZĘŚĆ 2__________________________________________________________________________________________________  

Obwód ochronny Osada: 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ławostołów – 2 sztuki 

Obwód ochronny Tarnawa: 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław – 10 sztuk 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ławostołów – 2 sztuki 

Obwód ochronny Górny San: 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław – 4 sztuki 

Obwód ochronny Caryńskie: 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław – 16 sztuk 

 Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ławostołów – 2 sztuki 
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Rodzaj zadania 
Obwód 

ochronny 
Oddz Pododdz Lokalizacja - opis Ilość j.m. 

 
Dojazd / uwagi 

Wykonanie, 
transport i montaż w 
terenie drewnianych 

ław 

Górny San 
36 b 

Ścieżka przyr.-hist. „W 
dolinie górnego Sanu"/ szlak 
rowerowy (przy drodze 
szutrowej) 

2 szt. 
Bezpośredni dojazd 
samochodem 

69 b 2 szt. 
Bezpośredni dojazd 
samochodem 

Tarnawa 

281 b 
Ścieżka przyr.-hist. „W 
dolinie górnego Sanu"(do 
cmentarzy w Bukowcu) 

2 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad 

263 j 
Ścieżka przyr.-hist. „Tarnawa 
Niżna – Dźwiniacz Górny" 

2 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad 
Do demontażu 3 stare ławy 

266 y 2 szt. 

268 j 2 szt. 

267 ix 
Ścieżka pieszo-rowerowa 
Tarnawa 

2 szt. 
Bezpośredni dojazd 
samochodem 

Caryńskie 

26 a 
Szlak zielony Przełęcz 
Wyżniańska- Połonina 
Caryńska (skrzyżowanie ze 
szlakiem czerwonym) 

8 szt. 
Dojazd quadem, ewentualny 
transport ręczny 150 m 

47 d 2 szt. 

1 i 
Pole namiotowe w 
Bereżkach (górna płyta) 

6 szt. 
Bezpośredni dojazd 
samochodem 

 
  

Razem 30 szt.  

Wykonanie, 
transport i montaż w 
terenie drewnianych 

ławostołów 

Osada 

210 b 
Szlak żółty Przełęcz Wyżna 
– Dział (przy punkcie 
kasowym) 

1 szt. 
Samochód terenowy lub 
quad do 200 m 

165 d 
Szlak czerwony Kalnica - 
Smerek 

1 szt. 
Quad do 1500 m 
Do demontażu 1 stary 
ławostół 

Tarnawa 281 g 
Ścieżka przyr.-hist. „W 
dolinie górnego Sanu" 
(parking w Bukowcu) 

2 szt. 
Bezpośredni dojazd 
samochodem  

Caryńskie 1 i, c 
Pole namiotowe w 
Bereżkach  

2 szt. 

Bezpośredni dojazd 
samochodem  
Do demontażu 2 stare 
ławostoły 

 

  

Razem 6 szt.  

 

Pozostałe informacje: 

1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują 
pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe, w szczególności właściwi terytorialnie Leśniczowie.  

2. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac. Materiały eksploatacyjne do 
wykonywania prac Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do wykonywania umowy, ich ubezpieczenie, 
przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, 
wyposażenia w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez 
jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy uzyskać zlecenie na wykonanie prac od Leśniczego właściwego obwodu 
ochronnego. Szczegółowe warunki i zasady wystawiania i odbierania zleceń zawiera wzór umowy. Bez podpisania i odebrania 
zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego. 
Każdorazowy zamiar przystąpienia do prac wymaga poinformowania o tym Leśniczego. Za poinformowanie o zamiarze 
przystąpienia do realizacji prac uważa się informację telefoniczną. 

5. Szczegółową lokalizację oraz sposób usytuowania ław i ławostołów w danym wydzieleniu należy ustalić z Leśniczym 
właściwego terytorialnie obwodu ochronnego. 

6. Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-ręczny w zależności od lokalizacji. Transport 
sprzętów i materiałów w miejsce montażu odbywać się będzie po trasach transportowych wyznaczonych przez Leśniczych 
właściwych terytorialnie obwodów ochronnych tj. drogach utwardzonych, w sprzyjających warunkach pogodowych drogach 
gruntowych oraz odcinkach wzdłuż szlaków turystycznych. Poza drogami utwardzonymi dopuszcza się pojazdy typu quad, 
transport konny lub użycie lekkiego ciągnika z napędem 4x4 o ciężarze właściwym do 1500 kg. Środki transportu należy 
dostosować do warunków terenowych i rodzaju drogi transportowej. Należy przewidzieć, że rozmoknięcie gruntu wskutek 
długotrwałych opadów może wyłączyć wyznaczone trasy transportowe z użytkowania. 

7. W miejscach gdzie spadek terenu przekracza dopuszczalne wartości, dopuszczalny jest wyłącznie transport ręczny. 
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8. Leśniczy właściwego obwodu ochronnego może czasowo zabronić wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku, gdy 
warunki pogodowe stwarzają zagrożenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Każdorazowe wejście Wykonawcy na teren 
obwodu ochronnego wymaga zgłoszenia u Leśniczego właściwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie się do 
wskazań Leśniczych stanowić będzie istotne naruszenie warunków umowy.  

9. Wykonawca ma obowiązek okazać dokument potwierdzający zakup drewna o wskazanych parametrach bądź umożliwić 
pomiar wilgotności drewna.  

10. Na żądanie Zamawiającego należy przedstawić: w przypadku impregnacji ciśnieniowej dokument potwierdzający wykonanie 
impregnacji, w przypadku samodzielnej impregnacji - dokument potwierdzający zakup środka w ilości zgodnej z normami 
producenta dotyczącymi wydajności preparatu w stosunku do konserwowanej powierzchni.  

11. Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu 
Wykonawca musi pozostawić posprzątany. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione 
szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do 
wykonania. 

12. Podczas montażu w terenie drewnianych ławek i ławostołów Wykonawca nie może utrudniać przejścia szlakiem 
turystycznym. 

13. Odbiór ilościowo‐jakościowy prac dokonywany będzie przez właściwych terytorialnie Leśniczych na drukach protokołu 
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. Protokół odbioru prac jest 
podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę; wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawki 
jednostkowe zgodne z ofertą Wykonawcy; należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Ławki drewniane 

1. Opis wykonania zadania 

Zakres robót obejmuje wykonanie, transport i ustawienie w terenie ławek drewnianych. Całość kosztów realizacji zadania ze 
wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego należytego wykonania – materiały, transport, robocizna, leży po stronie Wykonawcy. 

Przybliżone wymiary ławki: 

 długość ławki: 250 cm, 
 podstawy ławki: 2 podpory wykonane z drewna jodłowego w kształcie ostrosłupa ściętego o wymiarach: podstawa 20x50 cm, 

powierzchnia równoległa do podstawy 20x30 cm, wysokość 25 cm, ściany boczne podstawy ławki w kształcie trapezów, należy 
zachować poziomy układ włókien, 

 grubość siedziska ławki: 7-8 cm, szerokość siedziska u podstawy: 30 cm (z uwzględnieniem 4 cm przerwy pomiędzy brusami). 

Siedzisko należy wykonać z 2 brusów obrzynanych jednostronnie okorowanych i oczyszczonych (oszlifowanych), o długości 2,5 m, 
szerokości 13 cm każdy (w miejscu przylegania do podstawy ławki) oraz do 18 cm szerokości na powierzchni górnej siedziska. Przy 
montażu należy zachować 4 cm przerwę pomiędzy brusami. Krawędzie brusów należy oszlifować w  sposób zapobiegający 
tworzeniu się drzazg, a od strony wewnętrznej siedziska należy je ściąć pod kątem prostym w stosunku do powierzchni siedziska. 
Szerokość siedziska z uwzględnieniem przerwy ma wynosić około 40 cm. 
Mocowanie siedziska (2 brusów) do podstaw ławki należy wykonać przy użyciu ocynkowanych wkrętów do drewna o wymiarach 
10 x 220-240 mm – po 3 wkręty na umocowanie brusa do każdej podstawy (razem 12 wkrętów) zgodnie z załączanym szkicem oraz 
w sposób zapobiegający pękaniu drewna. Łeb wkrętu nie może wystawać ponad powierzchnię siedziska. Podstawy ławki należy 
umiejscowić 40 cm od krańców siedziska. 

Ławki w terenie należy usadowić stabilnie, w sposób zapobiegający ich chwianiu. 

Ławki należy wykonać według załączonego schematu (Ryc. 1). Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany w wykonaniu 
wpływające na ulepszenie konstrukcji. 

W zakres prac w części lokalizacji (oznaczonych w tabeli) wchodzi również demontaż zniszczonych i zużytych ławek, które należy 
pociąć na mniejsze fragmenty i składować w miejscu wskazanym przez leśniczego, nie dalej niż 200 m od miejsca rozbiórki. 

2. Materiały 

 drewno jodłowe w klasie co najmniej WC, powietrznie suche (wilgotność <20%), bez oznak zgnilizny, sinizny, pęknięć, 
żerowania owadów, 

 wkręty ocynkowane do drewna o wymiarach 10 x 220-240 mm. 

3. Impregnacja 

Zabezpieczenie impregnatem elementów drewnianych należy dokonać przed montażem w terenie (w warunkach i wg zasad 
zgodnych z kartą techniczną i kartą produktu danego środka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na długość okresu utrwalania się 
preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uważa się zabezpieczenie drewna w terenie. 
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Wszystkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym środkiem 
zabezpieczającym drewno (w 3 klasie zagrożenia) przed grzybami i owadami. Należy zachować okres utrwalania się preparatu 
w drewnie (zgodnie z kartą techniczną i kartą produktu preparatu)– przez ten czas powierzchnie impregnowane chronić przed 
deszczem. Następnie całość konstrukcji zabezpieczyć dwukrotnie dekoracyjnym impregnatem do drewna z woskiem chroniącym 
przed grzybami, sinizną i owadami, w odcieniu koloru brązowego.  

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed użyciem zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

4. Gwarancje 

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie ławki na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje trwałość użytych 
materiałów oraz konstrukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ryc. 1. Schemat konstrukcji ławki 
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II. Ławostoły drewniane 

1. Opis wykonania zadania 

Zadanie polega na wykonaniu, transporcie i montażu w terenie ławostołów drewnianych. Całość kosztów realizacji zadania ze 
wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego należytego wykonania – materiały, transport, robocizna, leży po stronie Wykonawcy. 

Przybliżone wymiary ławostołu (+/-2 cm ): 

 blat stołu o wymiarach 200 x 83 cm złożony z 4 ułożonych równolegle brusów o wymiarach 200 x 20 cm (w montażu blatu 
pomiędzy poszczególnymi brusami należy zachować przerwę 1 cm), grubość blatu: 5cm, krótsza krawędź blatu ma wystawać 
40 cm od zewnętrznego brzegu podpory, 

 siedziska ławek: złożone z 2 sztuk brusów o długości 200 cm i szerokości 20 cm z zachowaniem 1 cm przerwy podczas montażu 
poszczególnych elementów, grubość siedziska: 5 cm. Siedzisko powinno znajdować się na wysokości 35cm od powierzchni 
gruntu. Krótsza krawędź siedziska ma wystawać 40 cm od zewnętrznego brzegu podpory, 

 główne podpory konstrukcyjne przyziemne: 2 sztuki wykonane z półbali lub krawędziaków profilowanych, składające się 
z następujących elementów: górna belka o długości ok. 2 m, szerokości 15 cm, wysokości ok. 17 cm, podparta na dolnych 
belkach o długości ok. 50 cm, szerokości 15 cm, wysokości ok. 17 cm, umiejscowionych na zewnętrznych końcach podpory 
(łączna wysokość podpory: 35 cm). Elementy podpór należy połączyć ze sobą za pomocą śrub ciesielskich. Podpory 
konstrukcyjne należy połączyć ze sobą w połowie ich długości zastrzałem stabilizującym z krawędziaka o wymiarach 10 cm x 
10 cm i długości 90 cm („podnóżek”), 

 podpory blatu 2 sztuki wykonane z półbali lub krawędziaków profilowanych, składające się z następujących elementów: górna 
belka o długości 70 cm, szerokości 15 cm, wysokości 17 cm oraz dolna belka o długości 60 cm,  szerokości 15 cm, wysokości 
17 cm. Elementy podpory blatu należy połączyć ze sobą oraz z podporą konstrukcyjną za pomocą śrub ciesielskich. Podpory 
mają być ułożone symetrycznie. 

Powierzchnie elementów drewnianych muszą być oszlifowane. Łączenie elementów drewnianych wykonać za pomocą 
ocynkowanych wkrętów do drewna lub gwoździ w sposób zapobiegający pękaniu elementów drewnianych i zapewniający ich 
trwałe połączenie. Łby wkrętów nie mogą wystawać ponad powierzchnię elementów drewnianych. Dopuszcza się użycie 
krawędziaków, które należy wyprofilować na kształt trapezu (deski oflisowej). 

Konstrukcję ławostołu należy usadowić na materiale kamiennym, tak by zachować stabilność całej konstrukcji. Kamienie użyte do  
wykonania podkładu nie mogą przemieszczać się pod wpływem nacisku i posiadać ostrych krawędzi. W części lokalizacji w zakres 
zadania wchodzi także wykoszenie i odkrzaczenie powierzchni. 

Ławostół należy wykonać według załączonego schematu (Ryc. 2). Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany w wykonaniu 
wpływające na ulepszenie konstrukcji. 

W zakres prac w części lokalizacji (oznaczonych w tabeli) wchodzi również demontaż zniszczonych i zużytych ławostołów, które 
należy pociąć na mniejsze fragmenty i składować w miejscu wskazanym przez leśniczego, nie dalej niż 200 m od miejsca rozbiórki. 

3. Materiały 

 drewno dębowe - powietrznie suche; drewno nie może posiadać zgnilizny i oznak porażenia grzybami; tarcica użyta do 
wykonania ławostołów musi być pozbawiona bielu; dopuszcza się użycie krawędziaków, które należy wyprofilować 
w przekroju na kształt trapezu, 

 wkręty ocynkowane do drewna zgodne z normami na wyroby śrubowe oraz gwoździe budowlane ocynkowane zgodne 
z normami na wyroby z drutu; długość oraz średnica zastosowanych wkrętów i gwoździ dopasowana do grubości elementów 
drewnianych, zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

4. Impregnacja 

Zabezpieczenie impregnatem elementów drewnianych należy dokonać przed montażem w terenie (w warunkach i wg zasad 
zgodnych z kartą techniczną i kartą produktu danego środka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na długość okresu utrwalania się 
preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uważa się zabezpieczenie drewna w terenie bez użycia mat absorpcyjnych. 

Wszystkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie bezbarwnym, niewymywalnym 
środkiem zabezpieczającym drewno (w 3 klasie zagrożenia) przed grzybami i owadami. Należy zachować okres utrwalania się 
preparatu w drewnie (zgodnie z kartą techniczną i kartą produktu preparatu) – przez ten czas powierzchnie impregnowane chronić 
przed deszczem. 

Rodzaj impregnatu podlega przed użyciem zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

5. Gwarancje 

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie ławostoły na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje trwałość użytych 
materiałów oraz konstrukcji. 
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Ryc. 2. Schemat konstrukcji ławostołu 

 
 


