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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

  

 
Dla zadania: „Grodzenie upraw leśnych w Babiogórskim Parku Narodowym”   

 
I. Szczegółowy zakres prac 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest grodzenie 2 upraw leśnych w Obwodzie Ochronnym 

Sokolica: 
1) 38a2_14 - siatką leśną o wysokości 2,0 m w ilości 426 mb, 
2) 38a3_14 - siatką leśną o wysokości 2,0 m w ilości 354 mb, 

na łącznej powierzchni 1,6 ha. 
 

2. Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie drewnianych słupków grodzeniowych o długości 3 m, średnicy środkowej  
ok. 14 cm, okorowanie ich na całej powierzchni na biało i impregnacja dolnej części poprzez 
opalanie na długości nie mniejszej niż 90 cm; 
- dowiezienie na powierzchnię grodzoną całości materiałów,  
- usunięcie z trasy przebiegu ogrodzenia wszelkiej przeszkadzającej roślinności typu: jeżyny, 
trawy, krzewy, odrośla drzew i krzewów, gałęzie (w uzgodnieniu z właściwym leśniczym), 
- osadzenie w ziemi słupków grodzeniowych w odstępach średnio co 3 m na głębokość min. 
0,8 m w linii ogrodzenia (w zależności od lokalnych warunków terenowych),  
- w miejscach narażonych na przeciążenia z uwagi na kształt ogrodzenia (np. załamania) 
słupki należy dodatkowo umocnić poprzez montaż bocznych podpór (zastrzałów) opalonych  
i wkopanych w ziemię na głębokość ok. 50 cm, 
- zawieszenie siatki leśnej na słupkach grodzeniowych wraz z jej właściwym naciągnięciem. 
Siatkę należy mocować do słupków przy użyciu skobli, które należy dobijać wyłącznie w 
miejscach łączenia siatki. Siatka na całej długości ogrodzenia musi ściśle przylegać do ziemi. 
W przypadku występowania nierówności terenu należy je uzupełnić (kamienie, drewno), tak 
aby siatka właściwie przylegała do podłoża uniemożliwiając przejście zwierzyny pod siatką. 
Górna krawędź siatki (drut skrajny górny) powinna znajdować się około 20 cm poniżej górnej 
linii słupków. Poszczególne rolki siatki należy łączyć ze sobą łącznikami w sposób 
uniemożliwiający powstawanie nieszczelności w budowie ogrodzenia. Przęsło ogrodzenia 
przedstawia rysunek poglądowy nr 1 w części II załącznika.  
Niedopuszczalne jest zawieszanie siatki, mocowanie przejść oraz słupków na stojących 
(żywych) drzewach. 
- wykonanie żerdzi i trwałe ich umocowanie na szczycie ogrodzenia do słupków 
ogrodzeniowych , 
- wykonanie przejść umożliwiających wchodzenie na ogrodzoną powierzchnię uprawy ponad 
siatką. Przejście składa się z 2 drewnianych drabinek, których belki w górnej części należy 
pod odpowiednim kątem oprzeć o żerdź na szczycie ogrodzenia i połączyć gwoździami. 
Drabiny dodatkowo połączone są dwoma jętkami (żerdziami) przy pomocy gwoździ. Dolne 
części belek drabinki należy opalić i wkopać w ziemię na głębokość min. 15 cm. Każde 
ogrodzenie musi posiadać jedno przejście. Lokalizację wykonania przejścia przy danym 
ogrodzeniu wskaże właściwy leśniczy. Sposób montażu przejścia przedstawiono na rysunku 
poglądowym nr 2 w części II załącznika. 
3. Zakup słupków, żerdzi i gwoździ na koszt i przez Wykonawcę. Siatka, skoble i łączniki są już  
w posiadaniu BgPN i zostaną przekazane Wykonawcy.  
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II. Szkic ogrodzenia/część graficzna 

 
1. Schemat przęsła ogrodzenia.      
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2. Schemat budowy przejścia 

 
 

 
 

   

 

Parametry drabinki w przejściu: 

- długość drabinki dostosowana do wysokości 

ogrodzenia i kąta ustawienia, 

- średnica belek min. 10 cm bez kory, 

- średnica szczebli min. 7 cm bez kory, 

- odstęp między szczeblami ok. 35 cm, 

- rozstaw belek 70 cm. 

 

 

 


