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Załącznik 1 do ogłoszenia 

 

Warszawa, dnia 28.11.2018r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt. wiat pełniących 

funkcję palarni zewnętrznej oraz zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt. wiat 

pełniących funkcję wiaty na rowerowej. 

Miejsce dostawy i montażu 2 szt. wiat dla palaczy i 2 szt. wiat na rowery: Polska 

Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 

 

 Charakterystyka produktu: 

 PALARNIA ZEWNĘTRZNA 

 2 szt.  - Wymiary max.: 300 cm x 150 cm x 240 cm 

 konstrukcja z profili stalowych o wymiarze min. 60 x 60 mm, zabezpieczonych 

przed korozją farbą podkładową i lakierowanych natryskowo na kolor wskazany 

przez Zamawiającego z próbnika RAL 

 wypełnienie ścian wiaty ze szkła hartowanego klejonego 44.2, w kolorze 

bezbarwnym 

 zadaszenie ze szkła hartowanego klejonego 44.2, w kolorze bezbarwnym 

 dodatkowym wyposażeniem każdej palarni musi być popielniczka ze stali 

nierdzewnej oraz ławeczka o max. wymiarze 150 cm długości 

 dodatkowo oznaczenie wiaty w postaci napisu „ PALARNIA /SMOKING ZONE 

” powinno być wykonane, w formie grawerunku na frontowej szybie.  

WIATA ROWEROWA 

 konstrukcja z profili stalowych o wymiarze min. 40 x 40 mm, zabezpieczonych 

przed korozją farbą podkładową i lakierowanych natryskowo na kolor wskazany 

przez Zamawiającego z próbnika RAL 

 zadaszenie oraz ściany boczne wykonane muszą być z poliwęglanu 

komorowego, bezbarwnego o grubości 6 mm ( ściany ) i 10 mm ( zadaszenie ) 

 wiata musi być wyposażona w stojaki umożliwiające dostawienie roweru 

 

1 szt. wiaty  - wymiary max..: 420 cm x 260 cm x 210 cm  

Wiata powinna posiadać dwie ściany po krótszym i dłuższym jej boku. 

Wyposażenie wiaty powinny stanowić stojaki umożliwiające postawienie rowerów pod 

kątem 45 stopni, wzdłuż dłuższej ściany. 

Stojaki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. 
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Wiata powinna zostać wyposażona  na dłuższej krawędzi dachu w rynienkę 

odprowadzającą wodę.  

1 szt. – wymiary max.: 400 cm x 200 cm x 210 cm  

Wiata powinna posiadać dwie krótsze ściany boczne oraz jedną dłuższą – tylną 

Wyposażenie wiaty powinny stanowić stojaki umożliwiające postawienie rowerów 

prostopadle do dłuższej ściany, wzdłuż całej jej długości.  

Stojaki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. 

 

 


