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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Dostawa i montaż elementów wyposażenia miejsca rekreacji w Nowym Targu – Mini Rampa w 
Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza. 

 
 

 
 

 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z Dostawę i montaż Mini Rampy w Parku 

Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu. Teren przeznaczony pod urządzenie zajmuje 
utwardzony obszar o wymiarach 10 x 10 m.   

 
2. Przedmiot zamówienia:  
 

I. WYMIARY:  
Szerokość: od 4000 – 5000 mm 
Długość: od 7000 – 9000 mm 
Wysokość: od 1000 – 1300 mm 

 
1) KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ SKATEPARKU 
 

a) Materiał 

 

 Płyty nośne  - wykonane ze sklejki ciemnej  wodoodpornej obustronnie laminowanej o 
grubości nie mniejszej niż 18mm. 

 Moduły elementów -  muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami.  

 Łączenie elementów –  Widoczne śruby zakończone grzybkiem /elementy mają posiadać 
otwory które będą służyły skręcania modułów ze sobą oraz pełnią funkcję wentylacji/ 

 Konstrukcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu min 60x90mm, 
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem 
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konserwującym. W tylnych konstrukcjach dopuszcza się możliwość zamontowania belek 
np. 80x80mm, obitych 9mm ciemną sklejką wodoodporna laminowaną. 

 Płyty boczne zewnętrzne paneli konstrukcyjnych wyposażone w  system wentylacji z HPL-
u powodując swobodny przepływ powietrza przez element. 

 Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania 
wchłaniania wilgoci przez elementy.  

 Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z 
obiciem. 

 Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-
ocynkowanych wkrętów typu nie gorszych niż Torx.  

 Wymagany jest właz konserwacyjno-inspekcyjny. 
 
 
 

b) Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od kantówek 
konstrukcyjnych) wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 
o grubości nie mniejszej niż 9mm, przykręconej do konstrukcji za pomocą stalowo-
ocynkowanych wkrętów typu nie gorszych niż Torx. 

 
2) NAWIERZCHNIA JEZDNA 

 
- Powierzchnią jezdną musi być ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z 

jednostronnym odciskiem siatki, przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 
typu nie gorszym niż Spax lub Torx. 

- We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej, 
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki 
o grubości nie mniejszej niż 9mm, przykręconej do konstrukcji. 

 
3) BARIERKI OCHRONNE 
 
 

- Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki. 
- Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m. 
- Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm 
i rurek o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN14974 z późniejszymi zmianami. 
 

4) STAL 
 
1) Poręcze i inne elementy stalowe mają być wykonane ze stali ocynkowanej. 
 

2) Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich 
końce muszą być zaokrąglone. 

3) Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach min. 
60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów. 

4) Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu 
wkrętów główki nie wystawały. 

5) Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, i grubość 3mm. 
Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów. 

6) Na narożach i na kantach piramid, progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 
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7) Okucie górne na grindboxach na krótszym boku ma być  wpuszczone na równo z płytą. 
Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach min. 50x50mm oraz 
grubości ścianki co najmniej 3mm. 

 
5) BEZPIECZEŃSTWO 
 

 Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
pod nadzorem osób uprawnionych. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 
podanymi przez producentów. 

 Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na 
terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-
EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań). 

 
 

3. Warunki przedmiotowe od oferentów: 
1. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty, które są ważne i zostały wydane przez jednostki 

akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji potwierdzające wykonanie urządzeń 

zgodnie zobowiązującymi normami w tym zakresie tj. EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla 

użytkowników sprzętu rolkowego 

 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć do oferty: 

 

1) Certyfikaty na  urządzenia wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. 

2) Atesty higieniczne na farby. 

3) Świadectwa jakości i zgodności z normą na elementy łączeniowe stosowane do  produkcji 

tego typu urządzeń. 

4) Atesty higieniczne na impregnat. 

5) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert,  wykonał: min. 5 robót budowlanych polegających na wykonaniu skateparku 
sklejkowo-kompozytowego, o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 tys. zł brutto każda, z 
podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

 

 
4. Gwarancja na urządzenia –  
24 miesiące – element jezdny 
36 miesięcy – elementy konstrukcyjne 
 
5. Proponowane kryteria wyboru oferty – 100 % - cena brutto. Wraz z transportem i 

montażem 
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6. Termin i miejsce składania ofert:  
 
Ofertę należy składać do 14 maja 2015 r. do godz. 10.00  w Sekretariacie Zakładu Gospodarczego 

Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ, pokój 101 w godzinach i dniach pracy Zakładu 
tj. poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do 15.00, lub faxem 18 26 40 814 albo e-mail: 
michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl 

 
Wraz z ofertą należy złożyć: 
 

1/ Ważne certyfikaty na urządzenia wydane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum 

Akredytacji potwierdzające wykonanie urządzeń zgodnie z zobowiązującymi normami w tym zakresie. 

2/ Wizualizację proponowanego urządzenia. 

3/ Listy referencyjne poświadczające że Oferent wykonał min. 5 robót budowlanych polegających na  

dostawie i montażu tego typu urządzeń w okresie ostatnich 5 lat oraz, że posiada wiedzę i 

doświadczenie w tym zakresie. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Pan Michał Rubiś. Informację 
i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Zakładu, pok. 104, w godzinach pracy Zakładu lub 
telefonicznie pod nr tel. 1826 40 811. 

 
7. Planowany termin wykonania zamówienia: 1-15.06.2015 r. 


