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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i montażem urządzenia 

skateparku – minirampy posiadającej certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z 

obowiązującymi normami – na terenie działki nr 115/13 w Piechowicach przy ul. Kolejowej. 

2. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 

3. Urządzenie zostanie zamontowane na istniejącej nawierzchni asfaltowej o wymiarach 28 

x 8 m. Wykonawca zapewni dostawę i montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. 

4. Montaż urządzenia do podłoża powinien być zrealizowany w taki sposób, aby 
uniemożliwiał ich przesuwanie, przewracanie lub kradzież. Wszystkie elementy urządzenia 
styczne z podłożem powinny być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek. 

5. W elementach montowanych przy użyciu śrub, śruby nie mogą wystawać ponad 
płaszczyznę montowanego elementu. 

6. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed korozją. 
7. Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji. 
8. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzenia, 

instrukcję konserwacji urządzenia oraz regulamin korzystania z urządzenia. Regulamin 
korzystania z urządzenia musi zostać umieszczony w widocznym miejscu przy urządzeniu. 

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

10. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 
podanymi przez producentów. Urządzenie musi  bezwzględnie spełniać wszystkie 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami 
(PN-EN 1497:2019). 

Specyfikacja techniczna urządzenia 

1. Wymiary: min. 790 x 240 x 90 cm (dł. x szer. x wys.), z zastrzeżeniem, że wysokość urządzenia nie 
może przekroczyć 100 cm, a maksymalne wymiary dostosowane będą do wielkości placu (28 x 8 
m) w taki sposób, aby zachowane były strefy bezpieczeństwa. 

2. Opis urządzenia: Minirampa musi być odpowiednia dla początkujących i zaawansowanych 
użytkowników deskorolek, rolek i rowerów, a jej promień nie może dochodzić do pionu. 
Ma być urządzeniem modułowym umożliwiającym ewentualną rozbudowę skateparku 
wykonanym ze sklejki laminowanej oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu 
musi zostać wykonana z laminatu min. 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia 
wytrzymałości elementu jezdnego. Elementy stalowe mają być wykonane ze stali czarnej 
ocynkowanej. Nie dopuszcza się stosowania czarnego HPL-u, gdyż w okresach letnich 



nagrzewa się do wysokich temperatur. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z 
normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń 
technicznych wydanych przez jednostki nieposiadające akredytacji. Zamawiający wymaga 
dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. 

3. Konstrukcja urządzenia: Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki 
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm. 
Moduły muszą mieć otwory pomiędzy belkami służące do skręcania modułów ze sobą. 
Zewnętrzne otwory elementów mają posiadać dodatkową funkcję wentylacji. Widoczne 
śruby muszą być zakończone grzybkiem. Na płytach bocznych zewnętrznych paneli 
konstrukcyjnych musi zostać zainstalowany system wentylacji w taki sposób, aby 
powodował swobodny przepływ powietrza przez element. Wszystkie panele boczne 
muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez 
elementy. Podstawki tego typu mają też pełnić funkcję dodatkowego systemu wentylacji. 
Wkręty i śruby znajdujące się po bokach urządzenia muszą być przykręcone na równo z 
obiciem. W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie 
uniemożliwiające rozdzielenie się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń. We 
wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa ma być wykonana ze sklejki 
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 9 mm 
(dopuszcza się wykonanie z min. 10 mm Polietylenu). We wszystkich sekcjach o prostym 
kształcie warstwa podkładowa ma być wykonana ze sklejki ciemnej wodoodpornej 
obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm (dopuszcza się wykonanie z 
min. 12 mm Polietylenu). 

4. Nawierzchnia jezdna: Końcową powierzchnią jezdną musi być min. 6 mm profesjonalna 
mata o nieśliskiej powierzchni. Wszystkie główki wkrętów, którymi będzie przykręcona 
mata, muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie 
1 mm (główki wkrętów nie mogą wystawać ponad powierzchnię płyty). Jeżeli na łączeniach 
płyt będą występować szczeliny, wszystkie takie miejsca muszą zostać zaślepione masą 
uszczelniająco-klejącą. 

5. Stal: Elementy stalowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej. Coping musi być 
wykonany z rury stalowej ocynkowanej. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi 
zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, 
muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu, aby chronić górną warstwę jezdną od 
uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia, ich 
końce również muszą być zaokrąglone. Główki wkrętów nie mogą wystawać. Wszystkie 
odsłonięte krawędzie maty stanowiącej końcową powierzchnię jezdną muszą być 
zabezpieczone kątownikami. Nie dopuszcza się nacinania kątowników lub stosowania 
płaskowników. 


