
Załącznik nr 7 do slwz

Koncepcia Zamawiąiącęqq.dot. placów zabaw

I. Za|ożenia ogólne

1 .Proj ekt wykonania dokumentacj i proj ektowej winien zostaó zrealizow any
zgodnie z postanowieniami Rozporząd zenia Ministra Infrastrukfu ry z dnia
02.09.2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowe go (Dz.IJ. ZO2,
poz.2072 z2004 t. zpóźn. zm.).

z.Opracowanie powinno obej mow ac prry gotowani e :
_ projektów Zagospodarowania placów zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawow ej w G oździe or az Z espol e S Zkół o gólnoks ztałcący ch

\- w-Małęczynie w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła'' dla duzego
placu zabaw o powierzchni ok. 500 m2 .

- proj ektu zagospodarowania placu zabaw przy Publiczrej Szkole
Podstawowej w Podgórze w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła''
dla małego placu zabaw o powierzchni ok. 240 m2 .

II. Opis zadania

l.Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe ul. Starowiejska 130.
Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaze dyrektor szkoĘ"
Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 500 m2 .

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna
wynosić ok.240 m2 , około 50 m2 powinno być pokly e na*ićo.ńią
synteĘcznątypu tartan lub innąnawierzchniąsyntetyczn% a około 210 m2
powierzchni powinno być pokryte zielenią. Inne prace niezbędne do wykonania
przedmi o tu zamówieni a.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw apowinien
uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:
- nawierzchnią na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny,
amortyzującąupadek dziecka z wysokości, piankowąalbo gumową w kolorze
pomarańczorym w odcieniu zbliŻonym do PANTONE: |52C,RAL:2011 _
Tieforang e, zgodnąz Polskimi Normami,
- nawierzchnią synteĘczną typu tartan lub inną narvierzchnią syntety cTIą"
w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C,RAL: 5003
- Saphi.rblau, zgodną z Polskimi Normami,
- zielenią_trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowej darni) i inne rośliny.



Sugerowany łvykaz urządzeń na plac zabaw prTy Publicznej Szkole
Podstawowej w Goździe.

I.PLATFORMA - szt. I

\



2.BOCIANIE GNIAZDO z SIEDLISKIEM . szt. 1

3. sPRĘZYNowIE c Żeg l _ sń.!

4.HUSTAWKA PODWOJNA - szt.t



5. SPRĘZYNOWIEC ZYRAFA _ szt.l

6.LINARIUM STo Żnrc _ szt.l

t



7.SPRĘZYNOWIEC KOMK _ sń.l

8.WAZKA NA 2 SPRĘZYNACH _ szt.1



q.ŚchNł WSPINACZKoWA _ szt.|

IO.WALEC WĄSKI - szt.l
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II.TWISTER - szt. L

LŁ.WNŻKANA SPRĘZYNIE - szt. 1

l3.STELAZBF,Z ZAWIESIN - zzt.l



Ponadto teren placu zabaw - powinien zostać wyposażony w :

- Tablice informacyjną wykon anąZ materiałów trwĄch, odpomą na
działanie atmo s fery czne' zaw ier aj ącą l o go rząd owe g o pro gramu Ra do sna
Szkoła ( tekst w brzmieniu ,, Szkolny plac zabaw wyposaŻony w ramach
proglamu rządowego ,,RADOSNA SZKOŁA'') .

- regulamin placu zabaw oznaczony wg wficznych umieszczonych na stronie:
http://www.radosnaspkola.men.gov/images/docs/radosna szkola/tablice.pdf.

- kosze na śmieci metalowe z gornym zakryciem w kształcie półsfery
(mocowane na stałe do podłoża) - sztuki t

Kosze na śmieci wirury byó wykonanę zę stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
- ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamęnty do montazu elementów
wyposazenia zgodnie z instrukcjąproducenta utządzen .

Przedstawiony porvyżej wykaz i ilustracj e urządzeń są prrykładową
koncepcj ą zamawiaj ącego. Zamawiający d op u szcza s kład 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 niniejszymzałączniku oraz będą zgodne z
założeniam i rządowego p rogra m u Radosna Szkoła.
Udowod nienieo że p roponowan e urządzenia od powiad aj ą wym ogom
zamawiającego leży po stronie wykonawcy.

Z.Zespół Szkół ogólnokształcących w Małęczynie ul. Szkolna 64 .

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaze dyrektor szkoły.
Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 500 m2 .

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna
wynosió ok.240 m', około 50 m' powinno być pokryte nawierzchnią
syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntet y czn% a około 21 0 m2
powierzchni powinno być pokryte zielenią.Inne prace niezbędne do wykonania
przedńiotu zamówienia.



Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabawapowinien
uwzględniaó w szczegó|ności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:
- nawierzchnią na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny,
amoĘzującą upadek dziecka z wysokości,'piankową albo gumową w kolorze
pomarańczowym w odcieniu zblizonym do PANTONE: I52C, RAL:20I1 _
Tieforang e, zgodnąz Polskimi Normami,
- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntety czną"
w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003
- Saphirb|au, zgodną z Polskimi Normami,
- zielenią _ trawa ( nawierzchnia trawiasta z gotowej darni) i inne rośliny..
Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół
ogólnokształcących w Matęcrynie uI. Szkolna 64 .

I.PLATFORMA - szt. 1
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2.BOCIANIE GNIAZDO Z SIEDLISKIEM - szt. 1

4.HUSTAWKA PODWOJNA - szt.1



5. SPRĘZYNOWIEC ZYRAFA _ szt.l

6.LINARIUM STo ŻBl<_ szt. 1

7.SPRĘZYNOWIEC KONIK _ szt.I



8.WAZKA NA 2 SPRĘZYNACH _ szt.1

9.SCIANA WSPINACZKOWA - szt.l

IO.WALEC WĄSKI _ szt.l



II.TWISTER - szt. I

LL.WAŻKANA SPRĘZYNIE - szt.l'

l3.STEL AŻBEZ ZAWIESIN - zzt.1'



Ponadto teren placu zabaw. powinien zostaó wyposażony w :

_ ławki zoparciem( mocowane na stałe do podłoza)_2 sztuki.

Ławki powinny byó wykonanę ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykoryzjnie -
ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, siedziska i oparcia z drewna impregnowanego,
odporne na warunki atmosferyczne. Fundamenty do montażu elementów wypósazenia
zgodnie z instrukcj ą producenta urządzeń.

_ tablice informacyj ną wykon aną Z materiałów trwĄch, odporną na\-- działanie atmosieryóorr, zawiórającą logo rządowógo programu Radosna
Szkoła ( tekst w brzmieniu,, Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rządowego ,,RADoSNA SZKOŁA'') .

- regulamin placu zaba:w oznaczony wg Wtycznych umieszczonych na stronie:
http://www.radosnaszkola.men.gov/images/docs/radosna szkola/tablice.pdf.

- kosze na śmieci metalowe z gornym zakryciem w kształcie półsfery
(mocowane na stałe do podłoza) - sztuki t

Kosze na śmieci *i'rny byó wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
- ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montażu elementów
wyposźLzenia zgodnie z instrukcjąproducenta utządzeń .



Przedstawiony porvyżej wykaz i ilustracj e urządzeń są prrykładową
kon cepcj ą zamawi aj ącego. Zamaw iają uy o o p u'szcza s kła d a n i e ofe rtzuĘciem wyposażenia równoważnego do elementów wymienionych pod
warunkiemrze ich parametry będą odpowiadaĘ parametrom techniczno
- użytkowym określonym w programie funkcjońalno użytkowym, koncepcji
wyposażenia określonej w niniejs zym załączniku oraz nioą zgodne z
założeniam i rządowego progra m u Rad os ńa Szkoła.
Udowod nienie, że p ropon owa n e urządzenia od powiadaj ą wymogom
zamawiającego leży po stronie wykonawcy.

3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze.
Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaze dyrektor szkoły.
Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240 m2 .
Nawierzchnia, na której -,ostanie"zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna
wynosić ok. 150 m' , około 20 m2 powinno być pokryt" nu*ićo.ńią
syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntety czn% a około ri m,
powierzchni powinno być pokryte zielenią. Innó prace nieźbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw apowinien
uwzględniać w szczegóIności poĘcie powie rzchni szkolneio placu zabaw :
- nawierzchnią na której zostanie zainstalowany sprzęt rekrócyjny,
amoĘrującą upadek dziecka z wysokości, pianko*ą utuo g"'n'o*ą w kolorze
pomarańczorym w odcieniu zbliżonym do PANTOŃE : lsźC,RAi:20l 1 _
Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,
' nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntety czn%
w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANT6NE : 540c,iłłr' 5003
- Saphirbl au, zgodną z Polskimi Normami,
_ zielenią _trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowej darni) i inne rośliny.
Sugerowany rvykaz urządzeń na plac zaba\Ąl przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Podgórze.



Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Podgórze.

f .PLATFORMA - szt. 1

2.HUŚTAWKA PoDwoJNA _ szt. 1



3.HUSTAWKA BOCIAME GMAZDO - szt.l
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4.SPRĘZYNOWIEC KOMK _ szt.l

5. SPRĘZYNOWIEC ZYRAFA - szt.l



6. WAZKA NA 2 SPRĘZYNTACH - szt.1

7. WALEC WĄSKI - szt.I

8. WAZKA NA SPRĘZYNIE - szt. 1
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9.STELAŻF.Ez ZAWIESIN - szt.1

10. SPRĘZYNOWIEC ŻABA _ szt. 1

5pRĘZyl\

Ponadto teren placu zabaut, powinien zostać wyposażony w :

- tablice informacyjną wykon anąz materiałów trwĄch, odporną na
działanie atmo s fery c7trle ) zawier aj ącą l o go rząd owe g o pro gramu Rad o sna
Szkoła ( tekst w brzmieniu ,, Szkolny plic zabaw wyposazony w ramach
programu rządowego ,,RADoSNA sZKoŁA'') .



- regulamin placu zabaw oznaczony wg vłytycznych umieszczonych na stronie:
http://www.radosnaszkola.men.gov/images/docs/radosna szkola/tablice.pdf.

- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie półsfery
(mocowane na stałe do podłoza) - szttki 2

Kosze na śmieci winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
- ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montaŻu elementów
wyposźenia zgodnie z instrukcjąproducenta urządzeń .

Przedstawiony powyżej WV,az i ilustracje urządzeń są przykładową
ko n cepcj ą zamawiaj ącego. Zamaw iający d o p u szcza s kła d a n ie ofe rt
z uĘciem wyposażenia równoważnego do elementów wymienionych pod
warunkiemrze ich parametry będą odpowiadaĘ parametrom techniczno
- użytkowym określonym w programie funkcjonalno uzytkowym, koncepcji
wyposażenia określonej w niniejszymzalączniku oraz będą zgodnez
za|ożeniami rządowego progra m u Radosna Szkoła.
Udowod nienie, że p ropon owan e urządzenia od powiadaj ą wymogom
zamawiającego lery po stronie wykonawcy.

AKCEPTUĘ NIMEJSZĄ KONCEPC JĘ :

(P odpis upowa:żnionego przedst awiciela lłykonawcy)


