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PARAMETRY TECHNICZNE remontu ławek  ORAZ ZASADY WYKONANIA UMOWY 

 
 

I. PARAMETRY TECHNICZNE  
 
MATERIAŁY 
 
1. Siedzisko z deski z drewna dąb czerwony 4 szt. na ławkę o wym.: -długość 1790 mm, szerokość 80 mm, 

grubość 40 mm  
2. Oparcie – deski z drewna dąb czerwony 4 szt. na ławkę o wym.: 2 szt. na ławkę – długość 1720 mm 

szerokość 70 mm, grubość ścięta  od 20mm do 35 mm; 2 szt. długość 1720 mm, szerokość 70 mm, 
grubość 35 mm. 

3. Mocowanie deski siedziska i oparcia do konstrukcji ze stali nierdzewnej za pomocą wkrętów 
nierdzewnych A2 lub wyższym w sposób niewidoczny od góry. 

4. Impregnacja elementów drewnianych – 3 krotnie – ostatnia warstwa impregnat powłokotwórczy – kolor 
naturalny. Deski siedziska i oparcia – pomiędzy malowaniami należy wykonać międzyszlifowanie.  

 
DANE TECHNICZNE 
 
Załącznik nr 1A rys. tech. ławka bez oparcia  
 
Załącznik nr 1B rys. tech. ławka z oparciem 
 
Załącznik nr 3 lokalizacja ławek na mapach 
 

II. ZASADY WYKONANIA UMOWY  
 

1. WPROWADZENIE W TEREN 
Prace remontowe dotyczą 51 szt. ławek (14 szt. bez oparcia i 37 szt. z oparciem) zlokalizowanych 
w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany ul. Kasprowicza. 
 

Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi na podstawie protokołu wprowadzenia w teren podpisanego 
komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do remontu ławek w terenie. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia 
dokona komisyjnego wprowadzenia Wykonawcy w teren.  
 
MONTAŻ 
a. sposób przymocowania desek do konstrukcji ze stali nierdzewnej musi być wykonany zgodnie z pkt. I. 

PARAMETRY TECHNICZNE; 
b.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie 

wykonywania prac. (dot. m.in. ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych 
instalacji podziemnych itp.). 

c. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu prac i wywozu zanieczyszczeń. 
 
2. ZGŁOSZENIE DO ODBIORU 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru wyremontowanych 
ławek najpóźniej 3 dni przed terminem podanym w § 2 umowy. 

 
3. DODATKOWE UWAGI 

Wszelkie prace należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, 
uzgodnieniami z Zamawiającym a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom. 
 

Wykonawca prac powinien posiadać przy sobie, w trakcie wykonywania prac, pisemną informację 

od Zamawiającego, mówiącą o tym, iż prowadzone prace są wykonywane na rzecz Zamawiającego zgodnie 

z podpisaną umową. Zamawiający zobowiązuje się do wydania informacji pisemnej przed przystąpieniem 

do realizacji prac.  

 


