Załącznik nr1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Ustala się szczegółowe zalecenia do zakresu prac:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zapewniając
uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia oraz
bezpieczeństwa użytkowników;
2) Naprawa siłowni zewnętrznych
a. Dokręcanie i wzmacniani połączeń poszczególnych elementów składowych urządzeń
b. Zamocowywanie, wzmacnianie, stabilizowanie elementów konstrukcyjnych urządzeń w podłożu,
c. Zaślepianie górnych otworów śrubowych urządzeń za pomocą plastikowych kapturków,
uzupełnianie plastikowych daszków na szczytach słupów urządzeń siłowni zewnętrznych
d. Inne drobne prace konserwacyjne np. wymiana lub uzupełnianie śrub, nakrętek, podkładek,
zaślepek, kołpaków na śrubach itp., dokręcanie śrub, skrócenie i wygładzanie gwintów śrub,
wygładzanie ostrych krawędzi metalowych, poprawa stanu połączeń oraz smarowanie
elementów ruchomych, wygładzanie ostrych zakończeń w siłowni zewnętrznych
e. Uzupełnienia wkładów do koszy
f. Uzupełnienia uszkodzonych bądź skradzionych odbojników gumowych, siedzisk i oparć
(aluminiowych lub z płyty hdpe z kauczukiem), instrukcji korzystania z urządzeń (aluminiowych
lub w formie naklejek w zależności od zastosowanej wcześniej na urządzeniu)
g. W momencie stwierdzenia uszkodzeń grożących wypadkiem, skuteczne zabezpieczenie przed
dalszym użytkowaniem urządzeń uszkodzonych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
życie i zdrowia użytkowników (łącznie z ich ewentualnym rozebraniem) lub zabezpieczenie
urządzenia do czasu wykonania naprawy; w przypadku czasowego usunięcia urządzenia (w celu
naprawy) należy również usunąć lub zabezpieczyć jego fundamenty, tak aby nie stanowiły
zagrożenia
3) Konserwacja siłowni zewnętrznych polegająca na:
a. Odmalowaniu i odświeżaniu powierzchni urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek i koszy na
odpady. Czynność tę należy wykonać jeden raz w roku – najpóźniej do 30 czerwca w zależności
od warunków pogodowych. Czynność malowania musi być poprzedzona usunięciem łuszczącej
się farby, wyrównaniem powierzchni i zaszpachlowaniem ubytków. Prace polegające na
konserwacji, malowaniu, lakierowaniu, zabezpieczaniu należy wykonać zgodnie z istniejącą
kolorystyką i zastosowanym pierwotnie środkiem, po uprzednim przygotowaniu obejmującym
m.in. oczyszczenie z zanieczyszczeń, oczyszczenie papierem ściernym, usuwanie rdzy,
zabezpieczenie podkładem wysokocynkowym itp. Należy używać środków wysokiej jakości,
dostosowanych do poszczególnych elementów i odpornych na działanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych, a jednocześnie bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Należy
przewidzieć taką krotność malowania elementu danym środkiem, aby zapewnić pełne, jednolite
i trwałe pokrycie elementu
b. Zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym polegające na smarowaniu łożysk. Czynność
tę należy wykonać raz w roku – najpóźniej do 31 października
4) Przez prowadzenie kontroli siłowni zewnętrznych rozumie się:
a. Stały nadzór przez Wykonawcę nad obiektami oraz dbanie o powierzony teren i urządzenia
znajdujące się na nim,
b. Bieżące informowanie Zamawiającego o sprawności urządzeń (pisemnie – protokół pod koniec
każdego okresu rozliczeniowego). Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne zgłoszenie
przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich zaobserwowanych usterek, w szczególności tych,
których wystąpienie może spowodować zagrożenie dla użytkowników obiektu. W takich
przypadkach należy zabezpieczyć zagrażające miejsce i po ustaleniu zakresu z przedstawicielem
Zamawiającego niezwłocznie przystąpić do prac. Wszelkie naprawy muszą być wykonane w taki
sposób, by urządzenia po naprawie spełniały obowiązujące normy (PN-EN 1176, PN-EN 1177.
c. Kontrolę nawierzchni i wyposażenia siłowni zewnętrznych i urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych
(w tym regulaminów, ogrodzeń) która obejmuje:
1. Kontrolę regularną przez oględziny (przeprowadzana raz w tygodniu podczas całego okresu
trwania umowy). Zakres czynności obejmuje kontrolę wizualną i funkcjonalną poszczególnych
elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych.
Kontroli podlega sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń, ujawnienie zagrożenia będącego
wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków atmosferycznych np. połamane elementy,

potłuczone szkło, kamienie, wyłamane barierki i podesty, ostre niebezpieczne elementy,
odsłonięte fundamenty, zagłębienia w nawierzchni, uszkodzone ogrodzenia, zużycie urządzeń.
Po wykonaniu prac należy niezwłocznie powiadomić mailem Zamawiającego o stwierdzonych
ewentualnych usterkach na powierzonych obiektach. Kontrola obejmuje całość wyposażenia
obiektów łącznie z roślinnością, a w szczególności drzewami znajdującymi się na wskazanych
obiektach. Do zakresu zadań w ramach umowy należy kontrola stanu drzew – wizualna ocena
bezpieczeństwa m.in. pod kątem występowania osłabieni, zachwiania statyki, występowania
wyłamań różnych części drzewa: systemu korzeniowego, pnia lub gałęzi. W przypadku gdy
kontrola wykaże potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa (np. zagrożenie wyłamania części
drzewa, wykrotu) należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i oznakować taśmą teren
zagrożony
2. Kontrolę funkcjonalną – (przeprowadzana co trzy miesiące podczas całego okresu
obowiązywania umowy), szczegółowa – polegająca na sprawdzeniu funkcjonowania i stabilności
sprzętu oraz zużycia urządzeń i ich elementów. Powyższa kontrola obejmuje sprawdzenie:
regulaminów, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzenie minimalnych urządzeń, stabilności,
kompletności i poziomu zużycia urządzeń, stany połączeń, zużycia części ruchomych, śladów
korozji i rozkładu.
3. Kontroli dokonuje osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony Wykonawcy. Osoba odpowiedzialna
za obiekt ze strony Wykonawcy będzie przygotowywać protokół kontroli siłowni zewnętrznych.

W pozostałych przypadkach koszty napraw i materiałów pokrywa Zamawiający

