
ZAŁĄCZNIK  nr.2.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Roboty budowlano-montażowe dla zadania 

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach" 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza"  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ławek typu wiedeńskiego   

w ilości – 6 sztuk  
 

I. ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

Producent:   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Produkt typ :   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Kraj pochodzenia :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Rok produkcji :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(TAK/NIE) 

1.  Konstrukcja – rama żeliwna z podłokietnikami w kształcie ornamentów 

roślinnych z pojedynczym prostym, łukiem od nóg stykającym się 

siedziskiem  

 

2.  Kolor konstrukcji - malowana na kolor RAL 7016  

3.  Cztery listwy siedziska i dwie oparcia o wymiarach 100 × 35 mm wraz z 

elementami montażowymi 

 

4.  Materiał listew – drewno impregnowane plus malowanie natryskowe na 

kolor orzech 

 

5.  Wymiary : *) 

• długość ławki : od 170 do 180 cm, 

• wysokość ławki: 76 cm, 

• wysokość siedziska : 55 cm 

• głębokość siedziska : 40 cm 

• szerokość ławki : 56 cm 

 

6.  Ilość nóg – 4 szt.  

7.  Montaż za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża  

8.  Dostawa wraz z kompletem elementów montażowych   

 

*) dopuszczalna tolerancja +5/-3 [cm] 

II. WIDOK PRODUKTU REFERYCNYJNEGO  

Wybarwienie drewna – kolor orzech 

                          

                              



ZAŁĄCZNIK  nr.2.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Roboty budowlano-montażowe dla zadania 

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach" 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza"  

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych koszy parkowych na słupku    

w ilości – 5 sztuk  
 

I. ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

Producent:   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Produkt typ :   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Kraj pochodzenia :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Rok produkcji :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(TAK/NIE) 

1.  Konstrukcja – stalowa, ocynkowana na słupku stalowym za zakończeniem 

ozdobna kulą 

 

2.  Kolor konstrukcji i kosza - malowana proszkowo na RAL 7016  

3.  Wymiary : *) 

• wysokość całkowita: 145cm 

• wysokość kosza: 50cm  

• średnica kosza: 34cm  

 

4.  Stalowy, okrągły daszek przeciwko opadom  

5.  Wkład ocynkowany, wyjmowany o pojemności ok. 50 litrów (nie mnie niż 

40 litrów) 

 

6.  Montaż za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża  

7. Dostawa wraz z kompletem elementów montażowych   

 

*) dopuszczalna tolerancja +10/-3 [cm] 

II. WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO 

    

                          

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  nr.2.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Roboty budowlano-montażowe dla zadania 

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach" 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza"  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wiaty rowerowej 18 miejscowej 

w ilości – 1 sztuki (wiata przy budynku Administracyjnym / „A” ) 
 

I. ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

Producent:   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Produkt typ :   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Kraj pochodzenia :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Rok produkcji :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(TAK/NIE) 

1.  Materiał konstrukcji: stal ocynkowana ogniowo  

2.  Kolor konstrukcji - malowana proszkowo na RAL 7016  

3.  Wymiary : *) 

• szerokość: 630 cm, 

• głębokość: 200 cm,  

• wysokość w najniższym miejscu: 210 cm,  

• wysokość w najwyższym miejscu: 240 cm, 

 

4.  Stalowy, dwuspadowy daszek z  poliwęglanu komorowego **)  

5.  Wypełnienie ścian : poliwęglan komorowy w ramach z uszczelkami **)  

6.  Przystosowany do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy 

przedłużone o 300mm 

 

7. Odprowadzenie wody na teren rynnami i spustem wody  

8. Dostawa wraz z kompletem elementów montażowych   

*) dopuszczalna tolerancja +20/-5 [cm] 

**) poliwęglan komorowy PC4 – odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania 

ultrafioletowego 

II. WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO 

 



ZAŁĄCZNIK  nr.2.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Roboty budowlano-montażowe dla zadania 

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach" 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza"  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wiaty rowerowej 12 miejscowej 

w ilości – 1 sztuki (wiata przy paw.VII „C”) 
 

I. ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

Producent:   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Produkt typ :   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Kraj pochodzenia :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Rok produkcji :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(TAK/NIE) 

1.  Materiał konstrukcji: stal ocynkowana ogniowo  

2.  Kolor konstrukcji - malowana proszkowo na RAL 7016  

3.  Wymiary : *) 

• szerokość: 420 cm, 

• głębokość: 200 cm,  

• wysokość w najniższym miejscu: 210 cm,  

• wysokość w najwyższym miejscu: 240 cm, 

 

4.  Stalowy, dwuspadowy daszek z  poliwęglanu komorowego **)  

5.  Wypełnienie ścian : poliwęglan komorowy w ramach z uszczelkami **)  

6.  Przystosowany do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy 

przedłużone o 300mm 

 

7. Odprowadzenie wody na teren rynnami i spustem wody  

8. Dostawa wraz z kompletem elementów montażowych   

*) dopuszczalna tolerancja +20/-5 [cm] 

**) poliwęglan komorowy PC4 – odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania 

ultrafioletowego 

II. WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO 

 



ZAŁĄCZNIK  nr.2.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Roboty budowlano-montażowe dla zadania 

"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach" 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza"  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych stojaków rowerowych typu „U” z 

możliwością zaczepienia do ramy roweru w ilości – 15 sztuk  
 

I. ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

Producent:   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Produkt typ :   ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Kraj pochodzenia :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

Rok produkcji :  ………………………………………………………… (wypełnia Oferent) 

  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(TAK/NIE) 

1.  Materiał konstrukcji: stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna  

2.  Kolor konstrukcji - malowana proszkowo na RAL 7016  

3.  Wymiary : *) 

• szerokość: 50 cm, 

• wysokość od powierzchni: 750 cm,  

• średnica rury : 45 mm 

 

4.  Przystosowany do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania na 

długości min. 300mm 

 

5. Dostawa wraz z kompletem elementów montażowych   

 

*) dopuszczalna tolerancja +10/-5 [cm] 

 

II. WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO 

     
 

 

 


