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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
dla przedmiotu zamówienia publicznego okre^lonego wg art. 39 Ustawy z dnia 29 styczni^
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 tj.)

I.

Nazwa (przedmiotu) zamówienia:
ZakiiD i montaż urządzeń zabawowych r i Dłacach zabaw r

Ił.

fićtch komunalnych mias

Adres obiektów, których dotyczy program:
1.ul. Batorego, nieruchomość gruntowa nr 997
2.ul. Os. Pomorskie, nieruchomość gruntowa nr 216/2
3.skwer Ogrodowa/Jaskółcza, nieruchomość gruntowa nr 92
4.Park Piastowski, nieruchomość gruntowa nr 123
5.ul. Jaskółcza, nieruchomo^ć gruntowa nr 116/20
6.Park 1000-leci a, nieruchomość gruntowa nr 15/3
7.ul. Zamenhoffa, nieruchomość gruntowa nr 101/13

III.

Nazwa i kod PCV:
45 112723 - 9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37 535200 - 9 wyposażenie placów zabaw
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
37 535000 - 7 karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków z

IV.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
Autor opracowania:
Aleksandra Lewicka - inspektor

Departamencie Przedsi^biorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu

Miasta Zielona Góra
Zawartość opracowania:
1.Część opisowa
1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
2.Część informacyjna
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1. CZĘŚĆ OPISOWA
1.1.Ogólny opis pr^edmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach
komunalnych miasta Zielona Góra, polegające na wymianie istniejących urządzeń zabawowych (bez
zmiany lokalizacji placów zabaw), zlokalizowanych w granicach nieruchomości gruntowych: ul. Batoregi
nieruchomość gruntowa nr 997, ul. Os, Pomorskie, nieruchomość gruntowa nr 216/2, skwer
Ogrodowa/Jaskółcza, nieruchomość gruntowa nr 92, Park Piastowski, nieruchomość gruntowa nr 123
ul. Jaskół^a, nieruchomość gruntowa nr 11S/20, Park 1000-lecia, nieruchomość gruntowa nr 101/13, ul.
Zamenhoffa, nieruchomość gruntowa nr 101/13.
Obowiązki Wykonawcy:
nieruchomość gruntowa nr 997:
i ul. fii
wykonanie dostawy i montażu dwóch tablicy edukacyjnych wraz z certyfikatami wydanymi przez
jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami seri
PEN-EN 1176 i PN-EN 1177
posadowienie nowych urządzeni zabawowych w gruncie - w fundamencie betonowym - zgodnie
ze sztuką budowlaną i wytycznymi producenta
wydanie 3 letniej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie i na wykonane prace
wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie
l.b. dla każdego z zamontowanego urządzenia

2. Plac zabaw przy ul. Os. Pomorskie, nieruchomość gruntowa nr 216/2:
a.wykonanie demontażu istniejącego zestawu integracyjnego ze zjeżdżalnią, podwójnej huśtawk
i piaskownicy - utylizacja na koszt Wykonawcy
b.dostawy i montażu nowego zestawu integracyjnego ze zjeżdżalnią, piaskownicy 3x3 i huśtawki
(w miejsce istniej^cych) wra2 z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające
akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami serii PEN-EN 1176 i PN-EN 1177
c.posadowienie nowych urządzeń zabawowych w gruncie — w fundamencie betonowym — zgodnie
ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta
d.wydanie 3 letniej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie i na wykonane pract
e.wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie
l.b. dla każdego zamontowanego urządzenia
f.wykonanie powierzchni bezpiecznej - nawierzchnia sztuczna z tzw. maty przyrostowej pod
nowym zestawem integracyjny ze zjeżdżalnią oraz huśtawką o maksymalnej wysokości upadku
powyżej 2 m - zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-EN 1176 i PN-EN 1177

3. Plac zabaw skwer Ogrodowa/Jaskółcza, nieruchomość gruntowa nr 92:
a.wykonanie demontażu istniejącego zestawu integracyjnego ze zjeżdżalnią, podwójnej huśtawki
i karuzeli - utylizacja na koszt Wykonawcy
b.wykonanie dostawy i montażu (w miejsce istniejących) nowej wieży ze zjeżdżalnią, karuzeli
tarczowe) z siedzeniami, huśtawki podwójnej metalowej z certyfikatami wydanymi przez
jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie zobowiązującymi normami serii
PEN-EN 1176 i PN-EN 1177
c.posadowienie nowych urządzeni zabawowych w gruncie - w fundamencie betonowym - zgodnie
ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta
d.wydanie 3 letniej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie i na wykonane prace
e.wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie
l.b. dla zamontowanego urządzenia
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4.Mac zabaw Park Piastowski, nieruchomość gruntowa nr 123:
a.wykonanie demontażu istniejącej karuzeli - utylizacja na koszt Wykonawcy
b.wykonanie dostawy i montażu (w miejsce istniejącej) nowej karuzeli krzyżowej czteroramiennej
z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie
z obowiązującymi normami serii PEN-EN 1176 i PN-EN 1177
c.posadowienie nowego urządzenia zabawowego w gruncie - w fundamencie betonowym zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta
d.wydanie 3 letniej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie i na wykonane prace
e.wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punki
l.b. dla zamontowanego urządzenia
5.Plac zabaw przy ul. Jaskółcza, nieruchomość gruntowa nr 116/20;
a.wykonanie demontażu istniejącej piaskownicy- utylizacja na koszt Wykonawcy
b.wykonanie dostawy i montażu (w miejsce istniejącej) nowej piaskownicy 3x3 2 pokryw^
z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodi
z obowiązującymi normami serii PEN-EN 1176 i PN-EN 1177
c.posadowienie nowych urządzeni zabawowych w gruncie - w fundamencie betonowym - zgodnie
ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta
d.wydanie 3 letniej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie i na wykonane prace
e.wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie
l.b. dla zamontowanego urządzenia
6. Plac zabaw Park 1000-tecia. nieruchomość e mtowa nr 15/3:
a.wykonanie demontażu istniejącej piaskownicy z domkiem - utylizacja na koszt Wykonawcy
b.wykonanie dostawy i montażu (w miejsce istniejącej) nowej piaskownicy 3x3 z domkiem
z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodni
z obowiązującymi normami serii PEN-EN 1176 i PN-EN 1177
c.posadowienie nowych urz^dzeni zabawowych w gruncie - w fundamencie betonowym - zgodnie
ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta
ń. wydanie 3 letniej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie i na wykonane prace
e.

wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w punkcie
l.b. dla zamontowanego urządzenia

7. Plac zabaw ul. Zamenhoffa. nieruchomość gruntowa nr 101/13:
a.

wykonanie powierzchni bezpiecznej - nawierzchnia sztuczna z tzw. maty przyrostowej pod
istniejącą huśtawką o maksymalnej wysokości upadku powyżej Im- zgodnie z obowiązującymi
normami serii PN-EN 1176 i PN-EN 1177

UWAGA: wszystkie prace odbywać się będą na placach zabaw, na których posadowione są urządzenia
zabawowe. W związku z tym Wykonawca musi przeprowadzić wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz bez uszkodzenia żadnego z istniejących
urządzeń zabawowych. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia i naprawienia wszelkich szkód
wynikłych z Jego winy.

Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
-Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania
przedmiotu zamówienia, m.in. uzyskanie wszelkich pozwoleń;
-ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu stosownej dokumentacji;
-nadmiar ziemi zostanie rozplanowany na terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

Zamawiający zleca przeprowadzenie wizji w terenie, ponieważ zamieszczone mapki sytuacyjne nie
pokazują elementów, które mogą być istotne dla Wykonawcy;
UWAGA dot. wizji w terenie: Zamawiający przekaże Wykonawcy teren modernizowanych placów
zabaw po wc^eśniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę daty rozpoczęcia robót montaż^
budowlanych; zgłoszenie powinno być wniesione co najmniej 14 dni przed wskazaną w nim datą.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Lokalizacja modernizowanych placów zabaw na terenie Zielonej Góry
1.

Plac zabaw orzy ul. Batorego, nieruchomość gruntowa nr 997:
Plac zabaw zlokalizowany jest w obrębie nieruchomo^ci gruntowej o numerze ewidencyjnym 997
przy ulicy Batorego w Zielonej Górze. Działka jest częściowo zagospodarowana przez urządzenia
placu ^abaw, który należy doposażyć w dwie tablice edukacyjne. Plac zabaw jest ogrodzony. Przez
teren nie przebiegają żadne sieci.

2.

Plac zabaw przy ul. Os. Pomorskie, nieruchomość gruntowa nr 216/2
Plac zabaw zlokalizowany jest w obrębie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym
216/2. Działka jest częściowo zagospodarowana przez urządzenia placu zabaw, skatepark oraz
boisko rekreacyjne. Plac zabaw jest nieogrodzony. W miejscu planowanym pod montaż nowych
urządzeni zabawowych znajdują się urządzenia, które należy wymienić ze względu na ich stopień
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3.

Plsc z^bjw skw^r Oiirodowa/J^skółcza, ^ieruchomość bi
Plac zabaw zlokalizowany jest na skwerze przy Ogrodowej i Jaskółczej, nieruchomość gruntowa ni
92. Plac zabaw jest ogrodzony i ma kształt koła. Dojazd i dojście do placu zabaw istniejącym
układem komunikacyjnym (ciągi piesze). Przez teren placu zabaw nie przebiegają żadne sieci.

4. Park Piastowski, nieruchomość gruntowa nr 123
Plac zabaw zlokalizowany jest w obrębie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnyi
123. Działka jest cz^ściowo zagospodarowana przez urządzenia placu zabaw oraz boisko.
Teren działki zbliżony jest do prostokąta. Działka od zachodu i północy przylega do Parku
Piastowskiego zaś od południa graniczy z ogródkami działkowymi. W miejscu planowanym
pod montaż nowego urządzenia zabawowego znajduje się karuzela, którą należy wymienić
ze względu na jej stopień zużycia. Przez teren nie przebiegają żadne sieci.
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5. Plac zabaw przy ul. Jaskółcza, nieruchomość gruntowa nr 116/20
Plac zabaw zlokalizowany jest w obrębie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym
116/20. Działka jest częściowo zagospodarowana przez urządzenia placu zabaw. Teren dziatki
ma kształt prostokąta. W miejscu planowanym pod montaż nowego urządzenia zabawowego
znajduje się piaskownica, którą należy wymienić ze względu na jej stopień zużycia. Przez teren
przebiega przewód telekomunikacyjny.

6. Park 1000-lecła, nieruchomość gruntowa nr 15/3
Plac zabaw zlokalizowany jest w obrębie n

chomości gruntowej o numerze ewidencyjnym
15/3. Działka jest częściowo z^gospodar
z^gospodarowana przez urządzenia placu zabaw. Działka od
południa
przylega d
do P
Parku 1000-lecia. W miejscu planowanym pod montaż nowego
łdil
urządzenia zabawowego znajduje się zestaw domek z piaskownicą, którą należy wymienić ze
względu na jej stopień zużycia. Przez teren placu zabaw przebiega sieć kanalizacyjna.
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7. Plac zabaw przy ul. Zamenhoffa, nieruchomość gruntowa 101/13
Plac zabaw zlokalizowany zabaw zlokalizowany w obrębie nieruchomości gruntowe
O numerze ewidencyjnym 101/13. Plac zabaw zlokalizowany jest przy bloku nr 40-48 p^^
ul. Zamenhoffa. Działka stanowiąca plac zabaw ta jest częściowo zagospodarowana prze:
urządzenia placu zabaw. Plac zabaw nie posiada ogrodzenia. Teren działki ma kształt zbliżorr
do prostokąta. Dojazd i dojście do placu zabaw istniej^cym układem komunikacyjnym (ciąg
piesze) z każdej strony. Na terenie (części) działki 101/13 przewidzianej do modernizacj
znajdują się. sieci kanalizacji sanitarnej, lecz nie przebiega ona bezpośrednio pod istniejąc,
huśtawką.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Urządzenia przeznaczone do zamontowania na modernizowanych placach zabaw dla dzieci muszą spełniać
wymogi formalne odpowiednie do wieku użytkowników, posiadać certyfikaty i atesty.
Nowe urządzenia powinny zostać tak dobrane, aby mogły posłużyć dzieciom o różnym stopniu sprawność
fizycznej i intelektualnej. Tym samym należy zachować cechy integracyjnego placu zabaw.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na
okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę i zapewniać bezpieczeństwo ich
użytkownikom.
Urządzenia muszą być zamontowane w gruncie zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Producenta,
fundamencie betonowym.
Każde urządzenie musi być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa,
norm EN i PN oraz przepisów Prawa budowlanego.
Otoczenie każdego urządzenia powinno mieć strefy ochronne bezpieczeństwa wykonane zgodnie z opi
w ateście urządzenia.
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Jakość zastosowanych materiałów i technologii wykonania:
Wszystkie urządzenia powinny spełniać niżej wymienione kryteria dotyczące jakości zastosowanych
materiałów i technologii wykonania — jeśli w opisie urządzenia nie określono materiałów z jakich ma ono być
wykonane.
Bezrdzeniowe, impregnowane nietoksycznymi środkami ochronnymi

DREWNO
STAL
ŁAŃCUCHY

Wykonane ze stali nierdzewnej

SŁUPKI

Urządzenia metalowe: wykonane ze stali ocynkowanej, malowane

Ocynkowana malowana proszkowo

proszkowo; zakończenia zaślepkami z tworzywa sztucznego
Urządzenia drewniane: wykonane z drewna klejonego warstwowo,
malowane nietoksycznymi środkami ochronnymi
DODATKI,

Elementy konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego;

ELEMENTY
DEKORACYJNE
MOCOWANIE
W PODŁOŻU

elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE lub laminatu HPL - jak przy

ŁĄCZNIKI

Wszystkie elementy łączące - śruby, nakrętki, podkładki, gwoździe,

opisie poszczególnych urządzeń
Wszystkie urządzenia osadzone w podłożu na fundamencie betonowym;
elementy drewniane muszą być mocowane w fundamencie za pomocą
stalowych ocynkowanych kotew
zawiesia huśtawek, łańcuchy, uchwyty, itd. wykonane ze stali nierdzewnej,
śruby, nakrętki, podkładki, gwoździe we wszystkich łączeniach zagłębione
w otworach lub zamknięte w nakładce z tworzywa sztucznego

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Zamierzenia dotyczące modernizacji placów zabaw polegaj^ce na zakupie i montażu nowych
urządzeń zabawowych muszą spełniać wymagania odnośnie do przepisów, w tym:
1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843)
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U.2019.1186)
3.Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2016.2047)
4.Inne przepisy szczegółowe i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu modernizowanych placów zabaw po
wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę daty rozpoczęcia robót m o ntażowo-b ud owianych; zgłoszenie
powinno być wniesione co najmniej 14 dni przed wskazaną w nim datą. Przekazanie Wykonawcy terenu
modernizowanego placu zabaw zostanie potwierdzone przez strony umowy pisemnym protokołem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał prace instalacyjne z uwzględnieniem przepisów BHP
i ppoi., w sposób niep o wodujący nieuzasadnionej uciążliwości dla użytkowników obiektów (teren budowy jest
we wszystkich przypadkach tylko określoną częścią całości).
Strefy wykonywania prac powinny być oznakowane i zabezpieczone.
Kierownik prac montażowych przed rozpoczęciem prac ma obowiązek opracować plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia BIOZ (o zakresie i formie określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. - Dz.U.ł20.1126).
Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian co do zagospodarowania terenu wokót modernizowanych
placów zabaw. W związku z tym wymagane jest tylko uśniecie pozostałości po montażu i odtworzenie
ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu.
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Wymagania dotyc^^ce jakości zastosowania materiałów i technologii wykonania.
Wszystkie urządzenia powinny spełniać kryteria dotyczące Jakości zastosowanych materiałów
i technologii wykonania, opisane w części Jakość zastosowanych materiałów i technologii wykonani;
niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
Wymagania dotyczące instalacji wyposażenia placu zabaw.
Instalacje urządzeń zabawowych należy wykonać w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwt
użytkownikom.
Wymagania dotyczące wykończenia.
Modernizację placu zabaw należy wykonać w sposób zapewniający optymalną estetykę catycł
obiektów.
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalność
w zakresie:
a.Organizacji robót
b.Zabezpieczenia osób trzecich
c.Ochrony środowiska
d.Warunków BHP
e.Zabezpieczenia terenu robót
f.Zabezpieczenia ciągników komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych
robót.
Zamawiający ustala odbiór końcowy — przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji
zmodernizowanego placu zabaw.
Opis urządzeń i wyposażenia do zamontowania na placach zabaw wraz z przykładową wizualizacją z zastrzeżeniem, że opisane poniżej urządzenia sa urządzeniami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązania równoważnych pod warunkiem zachowania określonych w opisie elementów
składowych poszczególnych urządzeń, wskazanych materiałów i powłok ochrc
^miarów.*
A. Wyposażenie na placach zabaw przy ul. Batorego, nieruchomość gruntowa nr 997:
A.l. Tabłłce edukacyjne - urządzenie składające się z:
-słupy nośne 10x10 cm — drewno klejone
-kotwy stalowe - cynkowane ogniowo
-śruby i wkręty przykryte gatkamj nasadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego

załącznik nr 1 do Umowy

B. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Os. Pomorskie, nieruchomość gruntowa nr 216/2:
B.l, zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią- urządz^nie składające się z:
-słupy nośne 10x10 cm - drewno klejons
-kotwy stalowe - cynkowane ogniowo
-podest, schody - drewno lite
-zjeżdżalnia, poręcza, elementy łączeń — stal nierdzewna
-tablica do rysowania, trap - płyta sklejka wodoodporna
-gra „kółko i krzyżyk", podejścia „tunel" -- tworzywo PVC
-dach, barierki, panel „sklepik" - płyta HLP
-boki zjeżdżalni, panel „bulaje" płyta HDPE
-śruby i wkręty przykryte gałkami nasadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego

B.2. piaskownica 3x3 - składająca się z:
-deski - drewno lite 4,5xl0cm
-siedziska - płyta HPL

B-3. huśtawka - urządzenie składające się z:
-łańcuch atestowany - stal nierdzewna
-belki nośne 100x100 - drewno klejone
-belka pozioma metalowa 80x80mm — cynkowana ogniowo
-kotwy stalowe - cynkowe ogniowo
-siedzisko koszyczek i koszyczek z łańcuszkiem
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C. Wyposażenie placu zabaw skwer Ogrodowa/Jaskółcza, nieruchomość gruntowa nr 92:
Cl. zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią ^ urządzenie składające się^:
-słupy nośne - pro^^l stalowy 7x7cm zabezpieczony podestem cynkowym + malowany proszkowo
-podest, schody-sklejkaantypoślizgowa wodoodporna 18mm

.

-dachy i barierki, sklepik-płyta HDPE..
-zjeżdżalnia - płyta HDPE + blacha nierdzewna.
-poręcza, wej^cia/zejścia i uchwyty, balkonik — rurki stalowe nierdzewne
-gra „kółko i krzyżyk" - tworzywo PVC

C2. karuzela tarczowa z siedzeniami - urządzenie składające się z:
-płyta WDPE 19mm
-siedziska - płyta sklejka czarna antypoślizgowa
-stopa montażowa - stal ocynkowana
-karuzela odpowiednia na nawierzchni^ piaszczystą

C.3. huśtawka podwójna metalowa - urządzenie składające się z:
-łańcuch atestowany - stal nierdzewna
-belki nośne 80x80 — stal ocynkowana malowana proszkowo
-belka pozioma metalowa S0x80mm - cynkowana ogniowo
-kotwy stalowe - cynkowe ogniowo
-siedzisko koszyczek i koszyczek z łańcuszkiem
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D. Wyposażenie placu zabaw w Parku Piastowskim, nieruchomość gruntowa n
D. 1. karuzela krzyżowa czteroramienna - urządzenie składające się z:
—konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo
-podstawa aluminiowa blacha ryfiowana

E. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Jaskółcz^, nieruchomość gruntowa nr 116/20:
E.l. piaskownica z pokryw^ 3x3 - urządzenie składające się. z:
-deski - drewno lite o przekroju 9Cx90, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę, impregnowane
-antypoślizgowa płyta podestowa HPL o grubości 10mm charakteryzująca się maksymalną
odpornością na czynniki środowiskowe i wysoką odpornością na ^cieranie
^płyty ścianek z kolorowego trój warstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej
jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV

F. Wyposażenie placu zabaw w Parku 1000-leda, nieruchomość gruntowa nr 15/3:
F.l. piaskownica 3x3 z domkiem - urządzenie składające się z:
-deski - drewno lite o przekroju 90x30, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę, impregnowane
-płyty ścianek, dach z kolorowego trój warstwowego polietylenu HDPE o grubości 15mm,
najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV
-słupy drewniane mocowane do gruntu - stalowe kotwy cynkowane proszkowo i malowane
proszkowo
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G. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Zamenfeoffa, nieruchomość gruntowa 101/13:
6.1. wykonanie powierzchni bezpiecznej - nawierzchnia sztuczna z tzw. maty przyrostowej pod
huśtawką, o maksymalnej wysokości upadku powyżej Im- zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-

EN 1176 i PN-EN 1177

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Przekazanie terenu.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu modernizowanych placów zabaw po
niejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę daty rozpoczęcia robót montażowo-budowianych; zgłoszenie
powinno być wniesione co najmniej 14 dni przed wskazaną w nim datą.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie ^realizowany w okresie 8 tygodni od podpisani^
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania obowiązujących
przepisów norm europejskich.
Zamawiający informuje, że jest zainteresowany wysokim poziomem technicznym wykonania i wykończenia
urządzeń zabawowych oraz najniższą ceną wykonawstwa, z warunkiem priorytetowym, jakim jest spełnienie
wszystkich wymagań zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi placów zabaw.

Uprawnienia i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.
W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn.:
1.Uprawnienia do nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych w ograniczonym zakresie,
2.Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie.
Wymagane będzie przez te osoby:
1.Posiadanie kwalifikacji właściwym za^wiadczeniami,
2.Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca powinien udokumentować swoje doświadczenie w dostawie i montażu urządzeń zabawowych
na placach zabaw na terenach miejskich.
Wykonawca powinien udokumentować swoją sytuację finansową gwarantującą wykonanie robót
z należytą starannością i w ustalonym terminie - oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 - z późn. zm.).

