
Załącznik nr 1 do umowy nr …………………. 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie 30 szt. tratw dla ptaków wraz z ich dostawą i rozmieszczeniem na zbiornikach położonych 

na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

2. Specyfikacja techniczna tratw:  

Tratwy o wymiarach 1,5 x 1,5 m powinny być wykonane według rysunku technicznego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).  

Szczegółowy opis konstrukcji platformy: 

− podest będzie składał się z następujących elementów: stelaża skonstruowanego z dwóch 

listew dębowych 2x10x150 cm i trzech belek dębowych o wymiarach 5x5x150 cm oraz desek 

dębowych o grubości 2 cm, 

− daszek będzie składał się ze stelaża wykonanego z prętów stalowych gładkich o średnicy 6 mm 

oraz czarnej siatki PCV o wielkości oczek max. 15x15 mm, 

− pływaki będą wykonane z rury kanalizacyjnej PCV 110 x 3,2 mm x 900 mm – 2-4 szt.  

w zależności od potrzeby, 

− obciążnik wykonany np. z płyty chodnikowej lub płyty ażurowej będzie połączony z tratwą  

za pomocą linki kwasoodpornej w PVC 5 mm, 

− w konstrukcji będą wykorzystywane wkręty ze stali kwasoodpornej o średnicy 5-6 mm  

i długości 50-60 mm. 

 

Zmiana wyżej opisanych parametrów/materiałów może ulec zmianie jedynie w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

 

Ilość tratw z zadaszeniem – 15 szt.  

Ilość tratw bez zadaszenia – 15 szt. 

 

Na początku realizacji zamówienia, wykonana zostanie prototypowa tratwa z zadaszeniem, która  

w ustalonym z Zamawiającym miejscu i terminie zostanie okazana do akceptacji. Po podpisaniu 

protokołu odbioru prototypu tratwy, Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałych tratw.  

 

3. Oznakowanie 

Wszystkie tratwy powinny w rogu posiadać kwadratową tabliczkę o zaokrąglonych rogach  

z nadrukowanym od spodu symbolem budżetu obywatelskiego – niebieskim trybikiem (wzór 

graficzny stanowi załącznik nr 2 do OPZ) o wymiarach 120 mm x 120 mm, wykonaną  

z przezroczystego plexi o grubości ok. 3 mm, mocowaną za pomocą 4 szt. wkrętów. Kolor niebieski 

- cyan 100%, magenta 10%, yellow 0%, black 10%. 
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4. Lokalizacja  

Tratwy zostaną rozmieszczone na zbiornikach położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

Szczegółowa instrukcja dot. rozmieszczenia tratw zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu 

umowy.  

Tratwy niewykorzystane, zostaną przewiezione do magazynu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

zlokalizowanego przy ul. Bartyckiej 175 na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Tratwy zostaną wykonane w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy, przy czym prototyp tratwy 

zostanie okazany Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 


