
Załącznik nr 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie pn. Dostawa materiałów wraz z elementami montażowymi do wykonania 

zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez gatunki objęte ochroną,  w podziale   

na 2 części, pod nazwą:  

1 

część: 

Zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przed żubrami, wilkami i rysiami  - grodzenia 

siatką leśną wzmocnioną o wysokości 240 cm (± 2 cm) 

 

2 

część: 

Zakup słupków betonowych o wysokości min. 2,7 m, zbrojonych 4 prętami o grubości 

min. 4,4 mm 

 

1. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 1 części 

Zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przed żubrami, wilkami i rysiami - grodzenia 

siatką leśną wzmocnioną o wysokości 240 cm (± 2 cm) 

a) Zakres ilościowy zadania: 12 km 

b) Warunki techniczne: 

 wysokość siatki: 240 cm (± 2 cm), 

 odległość między drutami pionowymi: 15 cm, 

 ilość drutów poziomych: 27,  

 grubość drutu: druty skrajne poziome 3,0 mm; pozostałe druty poziome i pionowe                   

2,5 mm (± 0,05 mm), 

 wytrzymałość drutów poziomych na rozciąganie - minimum 1150 N/mm
2
, 

 ilość siatki na rolce: 50 mb, 

 zabezpieczenie przed korozją: drut ocynkowany - Zn powyżej 200g/m². 

c) Gwarancja: 8 lat. 

d) W kosztach należy uwzględnić transport i rozładunek w miejscu wskazanym na 

posesji RDOŚ w Szczecinie WST w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec. 

 

2. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 2 części 

Zakup słupków betonowych o wysokości min. 2,7 m, zbrojonych 4 prętami, o grubości 

min. 4,4 mm 

a) Zakres ilościowy zadania: 1815 szt. 

b) Warunki techniczne: 

 wysokość min. 2,7 m,  

 ilość prętów: min. 4 szt., 

 rodzaj pręta: zbrojeniowy, żebrowany lub gładki; pręt musi być jednolity, nie może 

być łączony z dwóch lub większej ilości kawałków,   

 grubość pojedynczego pręta: min. 4,4 mm,   

 przekrój słupa kwadrat lub prostokąt: podstawa min. 10/10 cm; dopuszczalne są 

słupy zwężone u góry -  min. 7/8 cm, 

c) Gwarancja: 8 lat,  

d) W kosztach należy uwzględnić transport i rozładunek w miejscu wskazanym na posesji 

RDOŚ w Szczecinie WST w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec. 


