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PROGAM FUNK NALNO UZYTKOWY

na zadanie pn.: ,, Utworzenie placów zabawa w ramach rządowego programu

,,Radosna Szkoła'' przy PSP w Klwatce, PSP w Kuczkach

Kolonii i PsP w Kłonówku ,,
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45.11'27 '23-g Roboty w zakresie kształtowania placow zabaw
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77.30.00.00-3 Usługi ogrodnicze
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Przedmiotem zamÓWienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wruz

z bezpieczną n awierzch n ią sztuczną ściezkam i, kom u n ikacyj nym i

i zagospodarowaniem terenu zielonego.

Przedmiot zamówienia naleŻy wykonac zgodnie załozeniami Rządowego

Programu ,,Radosna Szkoła'' Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca

2009 r. (Dz' U. 2oo9 r. Nr 110 poz. 915 z poŹniejszymi zmianami) w sprawie form

i zakresu wspierania organow prowadzących W zapewnieniu bezpiecznych

warunkÓw nauki, wychowania i opieki w klasach l - lll szkoł podstawowych i

ogólnokształcących szkol muzycznych l stopnia. w szczegolności w zakresie:



f':

- vrządzen zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj' ich

zgodności z Polskimi Normami orazzasadami i warunkami bezpieczeństwa' okresu ich

gwarancji oraz materiałÓw, z jakich są wykonane

- wymiarÓw i rodzaju nawierzchni na ktorej zostanie ten sprzęt zainstalowany'

3' Zamawiający Wymaga wykonania dokumentacji projektowej w zakresie

pozwalającym na zgłoszenie robot budowlanych i dokonania zgłoszenia tych

robot w sTAROSTWIE POWIATOWYM w Radomiu ul. Domagalskiego 7'

zgodnie z ustawą z7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U' z2006 r. Nr 207'

poz' 2016 z póżn' zm'),

4' Zamawiający Wvmaga przeprowadzenia wizytacji miejsca realizacji przedmiotu

zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do

opracowania ofeńy i przedstawienia wstępnej koncepcji proponowanych

urządzeń' Fakt przeprowadzenia wizytacji musi być potwierdzony przez

przedstawiciela lnwestora zgodnie zŻąeznikiem nr 1 do SIWZ.

5. Do ofeńy przetargowej wykonawca załącza:

- koncepcję zagospodarowania terenu w postaciwizualizacji placu zabaw

z rozmieszczonymi u rządzen iami

- rzuty z góry proponowanych urządzen zabawowych z naniesionymi strefami

bezpieczeństwa

- rzuty boczne zzaznaczonymi maksymalnymi wysokościami upadku

- kańy techniczne proponowanych urządzeń

- ceńyfikaty bezpieczeństwa urządzen zabawowych opańe na aktualnie

obowiązującej wersji norm PN-EN 1176, PN-EN 1177

- deklaracje zgodności na urządzenia małej architektury

- kańy techniczne bezpiecznej nawierzchni sztucznej

- certyfikaty na bezpieczną nawierzchnię sztuczną

ll. sr"zeqółowe wvmoqi techniczno konstrukcvine dotVczace urzadzeń

zabawowvch i nawierzchni placu zabaw

1. lnwestor zastrzega sobie wysoką jakość elementów zabawowych, które musza

bE wykonane z drewna klejonego toczonego cylindrycznie, szlifowanego,

ryflowanego wzdłuŻnie zabezpieczonego substancjami posiadającymi atesty PZH
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Urządzenia Zabawowe muszą być posadowione na metalowych kotwach

wysuniętych około 10 cm nad poziom powierzchni bezpiecznej izamocowane W

betonowym fundamencie w wersji zagłębionej na około 60-70 cm.

Ślizgi w zestawach zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

kwasoodpornej lub innych materiałow odpornych na działanie czynników

atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Nie dopuszcza się ślizqów
wvkonanvch z laminatu. plastiku.

Podesty urządzen zabawowych muszą byó bezpieczne o powierzchni płaskiej

zawierającej elementy antypoślizgowe - nie dopuszcza sie stosowania
podestów z półwałków

Zabezpieczenia (ścianki urządzen zabawowych) mają być wykonane z tworzywa

HDPE, lub innego tworzywa o nie gorszych parametrach uzytkowych,

zamkniętego W ramce ze stalowej rury malowanej proszkowo.

Dachy w konstrukcjach wieŻowych muszą byÓ wykonane z tworzywa HDPE, lub

innego tworzywa o nie gorszych parametrach uzytkowych wsparte na

konstrukcji z rur stalowych malowanych proszkowo. Nie dopuszcza Się

stosowania dachów z połwałkow

7. Górne powierzchnie słupow konstrukcyjnych mają być zabezpieczone przed

nasiąkan iem tnruale zamocowanymi kaptu ram i.

8. Elementy wykonane z rur stalowych maja byó zabezpieczone farbami

proszkowymi odpornymi na ciągłe działanie zmiennych warunków

atmosferycznych.

9' W obrębie miejsc zabawowych nalezny wykonaÓ bezpieczną nawierzchnię

sztuczną o parametrach i kolorach określonych W Rządowym Programie

Radosna Szkoła '
10.Zamawiający Wymaga aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była wykonana

w wersji wylewanej w strukturze, była przepuszczalna dla wody.

11.Zamawiający Wymaga aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była wylana na

podbudowie mineralnej o strukturze zgodnej z kańą technicznej typu

nawierzchni jaką oferuje wykonawca. Nie dopuszcza sie sztucznei

nawierzchni bezpiecznei i nawierzchni ścieżek wvkonanei z elementów
prefabrvkowanvch.

l2.Odseparowanie obszaru sztucznej nawierzchni bezpiecznej od strefy zieleni

naleŻy wykonaÓ za pomocą obrzeŻy betonowych 20x6 cm (wymogi odnośnie

ff't,



1.

sposobu posadowienia obrzeŻy naleŻy Szczegółowo określió W Projekcie

Technicznym)

13.Przy projektowaniu układ u urządzeń na placu zabaw naleŻy zwrocić szczególną

uwagę, aby strefy bezpieczeństwa poszczegolnych urządzeń nie pokrywały się,

nie zakładały na ściezki.

14.Zamawiający nie dopuszcza stosowania elementów konstrukcji uuądzeń

umozliwiających łatwy dostęp dzieciom ponizej 3 roku Życia zgodnie z normą PN-

EN 1176-1'.2009 (punkt 4.2.4.4 oraz 4.2.9,5)

ZamawiĄący Wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaÓ

wyroby, ktore zostały dopuszczone do obrotu oraz w budownictwie. Wszystkie

niezbędne elementy powinny być wykonane W standardzie i zgodnie z

obowiązującymi normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie

robót budowlanych, nawierzchni syntetycznej oraz urządzen zabawowych i

urządzeń małej architektury Wynosił minimum 36 miesiące - faktycznie

proponowany okres gwarancji Wykonawca określi w formularzy ofertowym

Zamawiający Wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie

wad, usterek i awarii w czasie maksymalnie '14 dni od chwili ich zgłoszenia przez

Zamawiającego.

1' Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

2. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaŻe wykonawcy cześć

terenu niezbędnego do wykonania placu zabaw.

3' Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialnoŚci od następstw

nieszczęśliwych wypadkow i za skutki działalnościw zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- zabezpieczenia terenu robót.

3.



4. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót , mają spełniać

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty

potwierdzające, Że zostały one Wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o

wyrobach budowlanych i posiadająwymagane parametry (ceńyfikaty).

5. Zamawiający przewiduje biezącą kontrole wykonywanych robot. W celu

zapewnienia współpracY z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych

robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upowaŻnionej do kontaktow

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentÓw potwierdzających

(", ich dopuszczenie do obrotu orazzgodności parametrow z danymi zawańymi
r:' 

w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakośó i dokładność wykonania prac

- p rawidłowośĆ fu n kcjonowania zamontowa nych urządzen i wyposazen ia,

- prawidłowośÓ połączeń funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania ze

Szczeg ółową S pecyfikacją Tech n iczn ą

6. Wywozu gruntu rodzimego z korytowania placu zabaw pod wykonanie

podbudowy nawierzchni sztucznĄi ewentualnych odpadów powstałych w trakcie

f*, robót Wykonawca dokona we własnym zakresie'

7 ' ZamawiĄący ustanowił ryczaftowe Wynagrodzenie dla Wykonawcy.

V. Wvmagania szczegółowe odnośnie:

o Przygotowanie terenu

o Dopasowanie obiektu do istniejącej architektury

o Konstrukcji i bezpieczeństwa urządzeń

o Potrzeby wykonania instalacji odwodnieniowej (opcja)

. ZagosPodarowania terenu placu zabaw w części zielonej

Zostana określone w Proiekcie Technicznvm



Vl. Część informacvina

organizacja robot musi byÓ prowbdzona W sposob jak najmniej uciązliwy

dla zamawiającego,

Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego

zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Wykonawca przeprowadzi w siedzib ie zamawiaj ącego szkole n ie personel u

w zakresie eksploatacji, obsługi stanowisk zabawowych i nawierzchni sztucznych

oraz przekaŻe pełną dokumentację podwykonawczą placu zabaw

Zamawiającemu.

. ostateczna wersja projektu technicznego musi byÓ uzgodnionalzaakceptowana

przez lnwestora

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 24O m2 .

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna

wynosić ok. 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną

typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około70 m2 powierzchni

powinno być pokryte zielenią. lnne prace niezbędne do wykonaniaprzedmiotu

zamówienia.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać

w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą

upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym

w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152C, RAL:2011 - Tieforange, zgodną z

Polskimi Normami,

- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną,

w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003

- Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

- zielenią - trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowei {arni) i inne rośliny.



Vl. Część informacvina

organizacja robot musi byÓ prowbdzona W Sposob jak najmniej uciązliwy

dla zamawiającego,

Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego

zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Wykonawca przeprowadzi w siedzib ie zamawiaj ącego szkole n ie personelu

w zakresie eksploatacji, obsługi stanowisk zabawowych i nawierzchni sztucznych

oraz przekaŻe pełną dokumentację podwykonawczą placu zabaw

Zamawiającemu.

. ostateczna wersja projektu technicznego musi byÓ uzgodnionalzaakceptowana

przez lnwestora

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 24O m2 .

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna

wynosić ok. 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną

typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m2 powierzchni

powinno być pokryte zielenią. lnne prace niezbędne do wykonaniaprzedmiotu

zamówienia.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać

w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą

upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym

w odcieniu zbliżonym do PANTONE: !52C, RAL:2011 - Tieforange, zgodną z

Polskimi Normami,

- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną,

w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003

- Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

- zielenią - trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowei {arni) i inne rośliny.



Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Klwatce.

I.PLATFORMA - szt. 1

l.L,= 2.LINARIUM STOZEK - szt. L
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3.sPRĘZYNowlEc KoNlK _ szt.1

4. Huśtawka ważka na 2 sprężynach- szt.].

ia,



5. RÓWNoWAZNIA - szt.1

6. sPRĘZYNoWlEc ZABA - szt.].

7. HUŚTAWKA PoDWÓJNA METALoWA - szt. 1



Ponadto teren placu zabawa powinien zostać wyposażony W :

- tablice informacyjną wykonaną z materiałów trwaĘch, odporną na

działanie atmosferyczne' zawierającą logo rządowego programu Radosna

Szkoła (tekst w brzmieniu ,, Szkolny plac zabaw wyposażony W ramach

programu rządowego ,,,RADOSNA sZKoŁAT ) .

- regulamin placu zabaw oznaczony wg wytycznych umieszczonych na stronie:

http://www.radosnaszkola.men.gov/images/docs/radosna szkola/tablice.pdf.

- umieszczone, przy każdym urządzeniu, czytelne tablice informacyjne pokazujące

możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod

których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły
zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie półsfery

(mocowane na stałe do podłoża) - sztuki 3

Kosze na śmieci winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia

zgodnie z irtstrukcją producenta urządzeń '



_ ławki z oparciem ( mocowane na stałe do podłoża) _ 2 sztuki.
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Ławki powinny być wykonane ze stali konstrukryjnej zabezpieczonej antykoryzjnie - orynkowanej

ogniowo, malowane proszkowo, siedziska ioparcia z drewna impregnowanego,

odporne na warunki atmosferyczne. Fundamenty do montażu elementÓw wyposażenia zgodnie z

instrukcją producenta urządzeń.

Przedstawiony powyżej wykaz i ilustracje urządzeń są przykładową

koncepcją za mawiającego. Zamawiający d op u szcza s kład a n ie ofe rt

ffp z użyciem Wyposażenia równoważnego do elementów wymienionych pod

warunkiem, ze ich parametry będą odpowiadaty parametrom techniczno
_ użytkowym określonym W programie funkcjonalno użytkowym, koncepcji

wyposażenia określonej w niniejszym załączniku oraz będą zgodne z założeniami

rządowego programu Radosna Szkoła.

Udowodnienie, że proponowane urządzenia odpowiadają Wymogom

zamawiającego leży po stronie'wykonawcy'



Vlll. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kłonówku.

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240 m2 .

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna

wynosić ok. 150 m2, około ŻO mz powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną

typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około70 m2 powierzchni

"*_'_ powinno.być pokryte zielenią. lnne prace niezbędne do-'wy.konania przedmiotu

zamówienia.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabawa powinien uwzględniać

w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą

upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym

w odcieniu zbliżonym do PANTONE: L52C, RAL:2011 _ Tieforange, zgodną z

Polskimi Normami,

_ nawierzchnią synteĘczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną,

w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE:540C, RAL:5003

- Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

- zielenią - trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowei darni} i inne rośliny.

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Klonówku.



I.PLATFORMA - szt. 1

2.L|NAR!UM sToŹEK - szt. 1



3.sPRĘZYNowlEc KoNlK - szt.].

4. Huśtawka ważka na 2 sprężynach- szt.1

I



5. RÓWNoWAZNIA - szt.1

{a
!l\-'] 6. sPRĘZYNoWlEc ZABA - szt.].

7. HUśTAWKA PoDWÓJNA METALoWA - szt. 1

.-::-(:



Ponadto teren placu zabawa powinien zostać wyposażony W :

- tablice informacyjną wykon anąz materiałów trwałych, odporną na

działanie atmosferyczne, zawierającą logo rządowego programu Radosna

Szkoła (tekst w brzmieniu ,, Szkolny plac zabaw wyposażonY W ramach

*p}ogramu rŻądowego ;,RADOSNA SZKoŁAłl}'

- regulamin placu zabaw oznaczony wg wytycznych umieszczonych na stronie:

- umieszczone, przy każdym urządzeniu, czytelne tablice informacyjne pokazujące

możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod

których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły

zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie pótsfery

(mocowane na stałe do podłoża) - sztuki 1

Kosze na śmieci winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do mqntażu elementów wyposażenia

zgodnie z instrukcją producenta urządzeń



_ ławki z oparciem ( mocowane na stałe do podłoża|_Ż sztuki.

Ławki powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykoryzjnie - ocynkowanej

ogniowo, malowane proszkowo, siedziska ioparcia z drewna impregnowanego,

odporne na warunki atmosferyczne. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia zgodnie z

instrukcją producenta urządzeń.

Przedstawiony powyżej wykaz i ilustracje urządzeń są przykładową

koncepcją za mawiającego. Za mawiający dop u szcza sklad a nie ofert

z użyciem Wyposażenia równoważnego do elementów Wymienionych pod

Warunkiem,ze ich parametry będą odpowiadaĘ parametrom techniczno
_ użytkowYm określonym W programie funkcjonalno użytkowym, koncepcji

Wyposażenia określonej w niniejszvmzałączniku oraz będą zgodne z założeniami

rządowego programu Radosna Szkoła.
Udowodnienie, że proponowane urządzenia odpowiadają wymogom

zamawiaiącego leży po stronie wykonawcy.
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lX. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ll w Kuczkach Kolonii.

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok' 24o m2 '

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna

wynosić ok. 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną

typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około70 mŻ powierzchni

powinno być pokry.te zjelenią. 'lnne prące ;1iezbędąę do wy-|som!ię pr'z-edmiotu

zamówienia. Rozebranie chodnika z kostki i ponowne ułożenie .

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabawa powinien uwzględniać

w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą

upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym

w odcieniu zbliżonym do PANTQN E: I52C, RAL:2011_ Tieforange, zgodną z

Polskimi Normami,

- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną,

w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003

- Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

{. - zielenią _ trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowej darni) i inne rośliny.

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Kuczkach Kolonii.



I.BASZTA I szt. 1

2.sPRĘŻYNoWlEc ZABA - szt. 1



3.sPRĘZYNoWlEc ZYRAFA - szt.1

4.WAZKA NA 2 SPRĘZYNACH - szt.].

5. HUśTAWKA PoDWoJNA METALoWA _ szt.].
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BOCIANIE GNIAZDO - szt.1

L-,

7. LINARIUM STOZEK - szt.L
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8. ORBITREK - szt. 1

Ponadto teren placu zabawa powinien zostać wyposażony W :

- tablice informacyjną Wykon anąz materiatów trwałych, odporną na

działanie atmosferyczne, zawierającą logo rządowego programu Radosna

Szkoła ( tekst w brzmieniu ,, Szkolny plac zabaw Wyposazony W ramach

programu rządowego ,,RADoSNA sZKoŁA") .

- regulamin placu zabaw oznaczony wg w$ycznych umieszczonych na stronie:

htto:l/www.radosnaszkola.men.sov/images/docs/radosna szkola/tablice.odf.

- umieszczone, prlY każdym urządzeniu, czytelne tablice informacyjne pokazujące

możliwości i sposób Wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod

których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogty

Zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie półsfery

(mocowane na stałe do podłoża) - sztuki 3



Kosze na śmieciwinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia

zgodnie z instrukcją producenta urządzeń .

_ ławki z oparciem ( mocowane na stałe do podłoża\ _ 2 sztuki.

Ławki powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykoryzjnie - ocynkowanej

ogniowo, malowane proszkowo, siedziska ioparcia z drewna impregnowanego,

odporne na warunki atmosferyczne. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia zgodnie z

instrukcją producenta urządzeń.

Przedstawiony powyżej wykaz i ilustracje urządzeń są przykladową

koncepcią za mawiaiącego. Za m awiający d o p u szcza skład a nie ofe rt

z użyciem Wyposażenia równoważnego do elementów Wymienionych pod

warunkiem, ze ich parametry będą odpowiadaĘ parametrom techniczno
_ użytkovrrym określonym W programie funkcjonalno użytkowym, koncepcji

Wyposażenia określonej w ninieiszvmzałączniku oraz będą zgodne z założeniami

rządowego programu Radosna Szkoła.

Udowodnienie, że proponowane urządzenia odpowiadają wymogom

zamawiaiącego leży po stronie wykonawcy.


