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Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w 

Gostyninie 

 
 

ADRES INWESTYCJI: Gostynin ul. Zazamcze 28 dz nr ewid. 1155. 

INWESTOR: Gmina Miasta Gostynina,  09-500 Gostynin, ul. Rynek 26 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Zakres prac 

1.2 Ogrodzenie 

1.2.1 Siatka 

1.2.2 Słupki 

1.3 Krawężniki 

1.4 Zieleń 

Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji. 

1.4 Roboty towarzyszące i porządkowe. 

 

1.1 ZAKRES PRAC 

a) Zamówienie obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu działkowego od strony zachodniej dz. ewid. 

Nr 1155 na długości około 340 mb (w zależności od ceny za mb ogrodzenia). 

Zakres wymiany obejmuje:         

- likwidację ogrodzenia z siatki od strony zachodniej, cokół betonowy należy pozostawić a jedynie 

zdemontować siatkę i odciąć słupki stalowe (rury,kształtowniki) - elementy  ogrodzenia, siatkę i słupki 

przekazać zarządowi ogrodu, 

- wykonanie nowego ogrodzenia z  siatki na słupkach stalowych wysokości 1,5 m ustawione wzdłuż 

istniejącego cokołu, 

b) montaż krawężników najazdowych na ławie betonowej przed bramami wjazdowymi na długości 18 mb 

( 3 bramy po 6m) 

 

1.2 OGRODZENIE 

1.2.1 Siatka 

Wykonanie nowego ogrodzenia z  siatki z drutu ocynkowanego powlekanego  PCV kolor zielony, 

grubości 2,8/3,9 mm o wymiarze oczka 60x60 mm. Siatkę należy naciągnąć prętami napinającymi 

stalowymi ocynkowanymi średnicy minimum 8 mm x1,5 m powlekanymi PCV na słupkach końcowych, 

przy załamaniach linii ogrodzenia i słupkach pośrednich nie rzadziej niż co 30 m ogrodzenia. Siatkę należy 

usztywnić trzema poziomami drutu naciągowego ocynkowanego o średnicy minimum 3,5 mm, 

przeplatanego pomiędzy oczkami siatki. Drut naciągowy należy naciągnąć naciągami z opaską w kolorze 

zielonym mocowaną do słupków naciągowych (słupki końcowe, przy załamaniach linii ogrodzenia i na 

słupkach pośrednich nie rzadziej niż co 30 m ogrodzenia). Do słupków pośrednich drut naciągowy należy 



mocować przelotkami do drutu przykręcanymi do słupków. 

 

1.2.2 Słup 

Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 42 mm x1,2 mm, malowanych proszkowo na kolor 

zielony. Słupki o długości 2,00m zabetonowane w fundamentach z betonu B15 o średnicy 30 cm i 

głębokości minimum 80 cm poniżej terenu. Słupki  należy zaślepić od góry zatyczką z tworzywa sztucznego. 

Maksymalny rozstaw słupków 240 cm. Słupki końcowe należy wzmocnić jednym słupkiem skośnym pod 

kątem 30o, a słupki naciągowe pośrednie naciągowe i na załamaniach wzmocnić słupkami skośnymi z 

dwóch stron. 

 

1.4 Krawężniki 

 

Krawężniki betonowe najazdowe o wym 15 x 22 cm należy zamontować na ławie betonowej z 

obustronnym oporem z betony B15. 

 

1.4 ZIELEŃ 

Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim 

oddziaływaniem inwestycji 

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny 

istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzew.  

 

Na terenie budowy, w zasięgu występowania systemu korzeniowego drzew niedopuszczalne jest: 

- bezpośrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne), 

- składowanie materiałów zmieniających chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.), 

- składowanie materiałów budowlanych, 

- ruch i parkowanie pojazdów, 

- zmienianie wysokości powierzchni terenu, 

- palenie ognisk, 

- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeśli stosuje się przy tym osłonę pni drzew. 

- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniających stosunki wodne w glebie. 

 

1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PORZĄDKOWE 

 

 Wykonawca jest zobowiązany zutylizować wszystkie materiały powstałe podczas montażu i 

uprzątnąć teren po zakończeniu robót. 

Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny, nie zagrażający dla ludzi i mienia. 

W czasie prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren przed dostępem osób 

trzecich. 

 

Termin wykonania ogrodzenia do 30.09.2022r. 

 

Ofertę należy opracować w oparciu o  opis przedmiotu zamówienia i obowiązkową wizję lokalną – z 

uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów wraz z montażem. 

Płatność po odbiorze końcowym po realizacji wszystkich prac objętych zamówieniem. 


