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ZOK.042.1.11.2021 z dnia 18.03.2022 r.
Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa oraz montaż bezpiecznej gumowej nawierzchni na plac zabaw Przedszkola Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce realizowany w ramach projektu „Przedszkola bez barier”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne:
1. Informujemy, że opis towaru w niniejszym zamówieniu przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu 

zamówienia pożądane przez Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta. Ewentualne znaki 
towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się 
możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż bezpiecznej gumowej nawierzchni na plac zabaw do Przedszkola Nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym: odpowiednie przygotowanie podłoża placu zabaw oraz 
zakup, dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni wykonanej z płyt wyprodukowanych z wysokiej jakości granulatu 
gumowego i bezpiecznych obrzeży wykonanych w całości z wysokiej jakości granulatu gumowego (nie dopuszcza się 
montażu obrzeży betonowych z gumowymi nakładkami) oraz poniższe czynności:

• opracowanie koncepcji/projektu placu zabaw (dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych), po 
wcześniejszym obejrzeniu i dokonaniu pomiaru terenu placu zabaw, w konsultacji z dyrektorem placówki, oraz przekazanie 
jej Zamawiającemu do zaakceptowania, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

• uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;
• regeneracji istniejącego trawnika zniszczonego w trakcie prac montażowych.
3. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
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4. Wszystkie towary muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa jakości, wymagane odrębnymi przepisami 
oraz muszą być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w poniższych wykazach nie może być wcześniej używany.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności spełniające 
wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, a także niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

6. Minimalny okres gwarancji jakim musi być objęta nawierzchnia placu zabaw wynosi 24 miesiące. 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
1 Zakup i montaż 

bezpiecznej 
gumowej 
nawierzchni na 
placu zabaw

Bezpieczna nawierzchnia wykonana z płyt wyprodukowanych z wysokiej jakości granulatu 
gumowego. Płyty zostaną zamontowane na odpowiednio przygotowanym podłożu i będą 
zawierać bezpieczne obrzeża wykonane w całości z wysokiej jakości granulatu gumowego  
(nie dopuszcza się montażu obrzeży betonowych z gumowymi nakładkami). 
Opis płyt:

• wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV

• amortyzujące przy upadku, chroniące małe dzieci przed urazem
• grubość płyt wynosi minimum 40 mm i musi być dostosowana do wysokości upadku 

podczas korzystania z poszczególnych urządzeń, które już są zamontowane na placu 
zabaw 

• antypoślizgowe
• przepuszczające wodę (porowata struktura)
• płyty muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi 

przepisami 
• wersja kolorystyczna do uzgodnienia z dyrektorem przedszkola
• projekt montażu nawierzchni należy uzgodnić z dyrektorem przedszkola przed 

przystąpieniem do jej wykonania (konieczna jest pisemna akceptacja koncepcji/projektu 
przez dyrektora placówki).

100 m2

Burmistrz 
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