
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup ławek, koszy na odpady oraz donicy.

W ramach zadania należy dostarczyć następujące elementy na teren Zakładu
Usług Miejskich „Muniserwis” przy ul. Przemysłowej w Płocku:  

L.p. Wyszczególnienie elementu Ilość (szt.)
1. Ławki 35
2. Kosze na odpady 35
3. Donica 1

Wymagania jakościowe:
1. Ławki.
Konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową, malowanej
dwukrotnie proszkowo w kolorze RAL (do uzgodnienia). Konstrukcja ławki wykonana z
profili zamkniętych 40x40x2 mm, 40x20x2 mm (profile zaślepione poprzez zaspawanie –
zamawiający nie dopuszcza zaślepek z tworzyw sztucznych) oraz płaskowników 40x4
mm. Spawy wykonane na całej długości łączeń. Drewno egzotyczne (iroko) – szlifowane,
fazowane 4 górne krawędzie, dwukrotnie olejowane. Szczeble (po 3 szt. na siedzisku i na
oparciu) do ławek o wymiarach 1510 x 140 x 22 mm. Kąt nachylenia oparcia 10-12º.
Ławki powinny posiadać podłokietniki.
Logotyp miasta wypalony laserem w drewnie z prawego boku. 
Mocowanie do podłoża za pomocą kotew.

2. Kosze na odpady.
Konstrukcja w kształcie walca o średnicy 33 cm z blachy ocynkowanej ogniowo metodą
zanurzeniową o grubości 2,0 mm, malowanej dwukrotnie proszkowo w kolorze RAL (do
uzgodnienia), pokrywa z blachy 6 mm. Spawy wykonane na całej długości łączeń. Wkład
na śmieci ocynkowany o grubości blachy 0,5 mm. Rura mocująca o średnicy 70 mm.
Wrzut śmieci z góry.
Logotyp miasta wycięty laserem w blasze i przymocowany na przedniej części kosza.
Mocowanie do podłoża poprzez wkopanie (na głębokość min. 50 cm)

3. Donica.
Konstrukcja z betonu architektonicznego o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 50
cm, głębokość 50 cm koloru szarego.

UWAGA!!! 
Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe.
Termin realizacji całości zamówienia do 60 dni od podpisania umowy.

UWAGA!!!
Realizacja możliwa po akceptacji przedstawionego projektu wizualizacji poszczególnych
elementów (wraz z kolorystyką) przez Zamawiającego w tym po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zespołu do spraw Estetyki Miasta Płocka.
Elementy  powinny  być  spersonalizowane  przez  umieszczenie  na  nich  loga  Gminy  -
Miasto Płock (z wyjątkiem donicy).


