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Modernizacja placu zabaw i rekreacji przy ul. Chmielnej
w Lllbanowie
Dzialki 35413, 3541 5 i 35417
Podstcauou)e dane zglaszai qceso proi ekt :
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Nt'telefonu:
Opis projektu:

e-nlail:

(czego doq'czy projekt, szacotvane koszty gl6trne zalo2enia i dzialania, ktdre bgdq podjgte dojego realizacjt, cele projektu, adresaci

Przedrniotem projektu jest modernLzacja placu zabaw i rekreacji zlokalizowanego pomigdzy
r.rlicarni Chmielnq i Kasztanowq w zakresie dostosowania do wyrlog6w norm PN-EN 1176
oraz PN-EN 1177. Modernizacja obejmie rowniez instalacjg monitoringu wizyjnego
zintegrowanego z monitoringiem uriejskim w celu zapewnieniabezpieczeflstr,va, porz?dku
oraz wlaSciwym korzystania z zainstalowanych tant urzqdzeri i wypos azenia.
Szczeg6lowy zakl'es prac modernizacyjnych zostal podany w zalqczottylr zapytaniLr
ofertowym skierowanym przeze mnie do kilku wybranych firm.
Koszt reahzacji w roku 201 8, oszacowany na podstawie odporviedzi na zapytanie ofefiowe
ksztaitowal sig na poziomie okolo 240 000 (dwieScie czterdziesci tysigcy) zl netto. Z vwagi
tra wzrost cen uslug i rnaterialow szacujg koszt realizacji projektu w roku 2020 na kwotg
290 000 zl netto (356 700 zl brutto). Zakladam, Ze przylgty margines pozwoli na skuteczne
przeprowadzenie przetargu na realizacjg i pozwoli na pokrycie ewentualnych
nieprzewidzianych dodatkowych koszt6w, W przypadku kazdej modernizacji starych
obiekt6w za\rysze naleZy spodziewai sig wystqpienia utrudnieri zwiqzanych z usuwaniern lub
historycznych instalacii obecnie niewidocznych.
Uzasadnienie proj ektu :
uzasadnit polrzebg realizacji proiekn, jaki problen roayiqie, konru bedzie slu/tl, dlaczepo naleh'so zrealizotr,at itp

.

Obecne podloze oraz wyposalenie przedmiotowego placr"t zabaw i rekreacji nie spelniaj4
wynrog6w norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Dodatkowo vtrzqdzenia te sq stare,
zniszczone i niebezpieczne, podloZe zaSjest nier6rvne, pelne dolow i wyrw.
Po zmroku plac jest miejscem spotkari os6b, kt6re spozywajq tarn alkohol lub inne Srodki
odurzajqce i zachowujq sig w sposob LrrqgajEcy wszelkim zasadom wspolzycia spotecznego.
Mieszkaricy z sqsiadujEcych donl6w czgsto wzywajq policjg w celu zapewnienia spokoju
podczas ciszy nocnej.

Celem rnodernizacji jest doprowadzenie przedmiotowego placu do stanu, w kt6rym bgdzie
iecznie uzywany z pozytkiem dla mieszkaric6w - dorosiych i dzieci.
Dodatkov,e nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dolqczyi dokuntentacjg pomocnq przy
opiniov,aniu projektu: kosztorys szacunkotvy, dokumentacjg technicznq, ntap? lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy:
1. Zapltanie ofertowe do firm zajrnr"rj4cych sig realizacj4 plac6w zabaw.
2. Odpowied2 na zapytanie ofertowe
Oiv,iadczenia
2. Oiv,iadczam, 2e podane w formularzu inforntacje sq zgodne z aktualnytn stonenl prawnynl

Data i podpis zglaszajqcego projekt;

c

Lubart6w,

I

paidziernika 20

| 1 r,

Zapytanie ofertowe
zwiqzane z modernizacjq placu zabaw i rekreacji
pomigdzy ulicami Chmielnq i Kasztanowq w Lubartowie
w ramach Budzetu Obywatelskiego miasta Lubart6w w 201 8r

W imieniu mieszlcafic6w okrEgu wyborczego nr 7 w Lubartowie zwracam siE do Paristwa z proSbq
o wyceng modernizacji placu zabaw

i rekreacjijak w tytule spelniajqcej nizej okreSlone warunki.

Przedstawiona przez Paristwa \,vycena bgdzie podstawq do przygotowania projektu realizowanego

w ramach Budzetu Obywatelsl<iego miasta Lubart6w w rol<u 2018. JednoczeSnie informujE, ze ostateczny
wykonawca zostanie wytoniony rv trybie zam6r,vienia publicznego Miasta Lubart6w, a Paristwa
odporviedz na niniejsze zapytanie bEdzie objgta tajemnicq handlowq, nie bgdzie publikowana.
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1 Lokalizacja
Planowana modernizacja dotl,czy placu zabaw irekreacjipolozonego w Lubartowie na dzialkach':

,
.
.

I

35417

przy ul. Chmielnej o pow.245 m2,

35413 przy

ul. Kasztanowej o pow. 133

35415 pomigdzy

m2.

ulicarni Chmielnq i Kasztanowq o pow 204 m2.

Zrodlo: System lnfornracji Przestrzennej Urzgdu Cminy Lubartow (http:ii lubartow.e-urapa.net/)
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Ilustracja

I:

Lokalizacia dzialek

ZdjEcie lotnicze lokalizacji w serwisie Google Maps

-

odnoSnil<

(kliknii).

2 Koncep cja zagospodarowania
W drodze konsultacji z mieszkahcami okrEgu zostala ustalona nizej opisana koncepcja zagospodarowania
dzialek 35413,5 i 7:

L

Si{ownia plenerowa bgdzie wyl<onana na dzialce 35413,

2,

Plac zabaw dla dzieci bgdzie wykonany na dzialce 35417.

3.

Dzialka 35415, zgodnie z planami geodezyjnymi pozostanie ciqgiem komunikacyjnym lqczqcym
ulice Chmielnq i Kasztanowq.

4.

tJrzqdzenia sitowni plenerowel bgdq zamontowane wzdttr| p6lnocnej i wschodniej granicy dziatki
35413. Dopurszcza sig monta2 wybranych vrzqdzeh wzdtuZ granicy

5.

z dzialkq35415,

Dodatkowe wyposa2enie silowni plenerowej (np. tawki z oparciem, stoliki) bgdq zamontowane
wzdlu2. ogrodzenia na zachodniej granicy dziatki 35413.

6.

Centralna czgic dziatki 35413 pozostanie wolna od zabudowy.

7.

Proponuje sig montaz urzqdzeh placu zabaw na dziatce 35417 w dwoch strefach: urzqdzenia
autonomiczne (np. huStawki) oraz kompozycje wielofunkcyjne (np. zintegrowane zestawy
modutowe).

8,

Plac zabaw oraz sitownia plenerowa bEdq oddzielone od ulic Chmielnej i Kasztanowej niskim
ogrodzeniem.

9.

Ogrodzenia plac6w bgdq wyposaZone w

furtki-

po jednej od strony kazdej z ulic.

Furtki bgdq

mialy szerokoSi, kt6ra umoZlirvi swobodny przejazd szerokim w6zkiem dzieciEcym, takim jak dla
bli2ni4t lub, co najmniej, wozkiem inrvalidzkim. Obie furtki powinny otwierai siE do wewnqtrz

placu.
10, Kosze na Snrieci bgdq zamocowane po

jednym przy furtkach od ulic Chnrielnej iKasztanowej

ijeden przy przejiciu rnigdzy dziatkami 35413 i
I

7

.

I. Na placu zabaw zaklacla sig montaz jednej kompozycji wielofunkcyjnej ikilku urz4dzeri
autonomicznych.

12. Dodatl<owe wyposazenie placu zabaw (np.

tawki z oparciem) bgdq zamorrtorvane wzdltrZ

ogrodzenia na wschodniej granicy dziatki 35417,
13. Proponuje siE, aby urzqdzenia autonomiczne byty zainstalowa ne wzdluZ zachodniej i poludniowej

granicy dziatki 354/7.
14. Proponuje sig, aby kompozycja

wielofunkcl,jna zajmowala centralnq czgsi dzialki 35417,

15. Urzqdzenia placu zabaw bgdq zamontowane na podtozu piasl<owym. Na pozostalej powierzchni

dzialek 35413,5

i7

bgdzie podloze trawiaste.

16. Dopuszcza sig trawiaste podtoze pasa o szerokoSci ok.

3m wzdluZwschodniego ogrodzenia

dzialki 35417 w miejscu instalacji wyposazenia dodatkowego,

3 Zakres prac
L

Demontaz istniejqcych urzqdzeh.

2. Wykonanie

podloza piaskowego na dzialce 35417 z ew. wylqczeniem trawiastego pasa montazu

wyposazenia dodatkowego.

3.

Wykonanie podtoza trawiastego na dzialce 35413.

4.

Wykonanie podloza trawiastego na dzialce 35415.

5.

Wykonanie systemu odprowadzenia wody. deszczowej z dzialek354/3,5 i 7.

6.

Montaz urzqdzeh iwyposazenia silowni plenerowej na dzialce 35413,

7,

MontaZ urzqdzeh i wyposaZenia placu zabaw na dzialce 35417 .

8.

Montaz ogrodzenia dziatki 35417 wzdluz granicy z ulicq Chmielnq potqczonego z furtkq do

dzialki 35415.

9.

Monta2 ogrodzenia dziatki 35413 wzdluz granicy z ulicq Kasztanow4 pol4czonego z furtkq do

dziatki 35415.
10. Instalacja monitoringu

wizyjnego dzialki 35413 wrazz integracjq z miejst<im systemem

monitoringu.
I

l, lnstalacja monitoringu wizyjnego dziatki
monitoringur.

35417 wraz z integracjq z

miejskim systemem

4 Urzqdzenia i wyposa2enie
4.1 Sitownia plenerowa na dziatce 354/3 z przylegaiEcE czqSciq
dzialki 354/5.
Urvagi:
I

Odno$nik do konkretn ego urzqdzenia proszg traktowai jako ih.rstracjq typll urzqdzenia a nie

.

wskazanie na okreSlorrY model'

Decyzja o ostatecznym zestawie urzqdzeh zostanie podjEta po otrzymaniu oferty i bqdzie

2.

uzalezniona od ograniczeri f'rnansowych zwiqzanych z Budzetem Obywatelskim'

ktbela

l:

Urzcldzenia.

'-r ---

lOclnoSnil< do

Lp. ;Nazwa urzqdzenia

I
2
3
4
5

zdjgcia

ItoSd

I

Drqzek Gimnastyczny

Orbitrek

OdnoSnik (kliknli)

Biegacz

Odno6rrik

(l<l il<n

Twister + Wahadlo

OclnoSnik

(kliknijl

Worek treningowy

_o:tns5lik-ll]tlrkre

i.i

)

OdnoSnil< (l<lil<r[i)

-o

7-ltrr':!ry:-:-i:93:
JeLdziec
8 Prasa nolna
9 WioSlarz

Tabela

2:

Odnosnil< (l<likrfj)
OslnqSnik (klilsni.i)
OdnoSnil< (l<lil<nii)

Wyposa2enie dodatkov,e.

Lp. Nanva urz4dzenia

Urvagi

I

Jeden przy furtce, drugi prz.y przeiSciu na dzialkq

Kosz na Smieci

IloSd

35417

Lawl<a z oparciem
3

Kamera monitoringu rvizl,i nego

4.2 Plac zabaw na dzialce 354fi z przylegajEcE czQSciE dzialki 354/5,
Urvagi:

3,

OdnoSnik do konkretnego urzqdzenia prosiE traktowai jako ilustracjg typu urzqdzenia a nie
wskazanie na okre3lony model.

4.

Decyzja o ostatecznym zestawie urzqdzeh zostanie podjgta po otrzymaniu oferty i bgdzie
uzalelniona od ograniczeh finansowych zwiqzanych z Budzetem Obywatelskim.

Tabela

3: Urzqdzenia.

Lp. Nazrva urzqdzenia

OdnoSnik do
-

I
2
3

i

_.-__-_-..--_1,

Mata HuStarvl<a

Odnq5rrik.klilsnrj)

Srebrna hu$tawka pojedyncza

OdnoSnik (.1<liknjjJ

Siatka Mot1,l

;Moze byi elementem skladowym
kompozycj i wielofunkcyj n ej
Poszczeg6lne elementy, niekoniecznie OdnoSnik (kliknii)
wszystkie, mogq byc elementami

Rozgwiazda

sldadowymi kompozycji
wielofunkcyjnej.

5 Yellowstone

sktadowymi l\vll
or\rquvvYJlttI
kompozycji
wielofunkcyjnej.
,
;Moze byi elementem skladowym

I

6

Poszczeg6lne elementy, niekoniecznie
twszystkie, mogq byi elementami

Tunel

.

7

Dolomiti

8

Karuzela

R6**;;rniu

ll

Drabinka pionowa

i.,u

l
I

OctnoSnik

(kliknij)

konipozycj i wielofunkcyjnej

Moze byi elementem skladowym

io

OdnoSnik (klil<nij)

OdnoSnik (kliknij)

Odrcsniklklrknri)

I

OdnoSnik (kljknij

t

I

OdnoSnil<$"lilcnij)

I

Moze byi elementenr slcladorvym
kompozycj i w_ielo firnkcyj nej

OdnoSnik (kliknij)

I

Moze byi elementem sldadowym
i wj9]ofunkcyj nej
l<omp_ozy_9j

Odno(rril< (l<lil<ni

rprezyni.
.

12

ZjeZdZalnia

i)

,

,

l3

Pochylnia z linq do wspinania Jak w tej kompozycji. Mo2e byc
r elementem skladowym kompozycj i
wielofunkcyjnej.

OdnoSnil< (l<lil<njj)

l4

Rura do wspinania

OdrroSn i l<

I

i

Tabela

w tej kompozycji. Mo2e byc
elementem sktadowym kompozycji
, wielofunkcyjnej.
.lal<

(l< I i lin-ij_)

4: Wyposaienie dodatkowe.

'ti-

I

Kosz na Smieci

Przy furtce

I

2

3
5

Kamera monitoringu wizyjnego

I

Dodatkowe warunki i uwagi
l. Na dzialce 354/5 znajduje siE rewizyjna studzienl<a burzowa.
2.

Napoludniowej granicy dziallci35415 znajdurje
zamontowana kamera mon itoringu.

siE

jedna latarnia, na kt6rej nroze byi

3.

Na poludniowej granicy dziatki 35415 znajduje siE gazowa szafl<a licznikowa sqsiadujqcego
domostwa. Ogrodzenie clomostwa jest odsunigte na poludnie od granicy dziatki 35416 o ol<. 70crn'

4.

Na potrrdniowej granicy clziatki 35417 znajdujq siq dwie latarnie. Na jednej z nich moze byi
zamontowana kamera monitoringu.

5.

Pojemniki PCK stojqce ulicach Chmielnej i Kasztanowej zostanq przeniesione do innych
lokalizacji.

6.

Przy polnocno-wschodnim rogu dzialki 35415 znajduje sig stupek telekomunikacyjny.

7.

Pojemnik na zwierzgce oclchody stojqcy przy p6lnocno-wschodnim rogu dziatki 354/5 zostanie
przeniesiony do innej lokalizacji.

8.

Roznica poziom6w pomiEdzy ulicanii Kasztanor,vq i Chmielnq wynosi ok 50-80cm, Dlatego
istotne jest zapewnienie naleZytego odprowadzenia wody deszczowej z calego terenu.

9.

Burzowa studzienka rewizyjna znajdujqca sig na dziatce 35413 ma gtgbokoSi ok. 50cm. Podczas
ulewnych deszcz6w studzienka przepelnia siq i deszcz6wka zalewa znaczny obszar dzialki 35413

i przyleglqczgi6 dzialki 35415.

6

Dodatki

6.1
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Ilustracja 3. I4ridok z dzialki 351/3 w lcierutnht ul. C'hmielnej

-

{t,

6.2 Zdjgcia dzialki 354/3 i fragmentu dzialki 354/5

Iltrstrcrcjct

5;

Widok z dzialki 354/7

Iltrs'lt'ocjtt 1; tl/idctk

t, kientnku ul.

cl'f'liiit'iir-

z

ul.

I{crszttrrtrtt'ej v' kierunku

Kasztan,ov,ei

ti'

Chmielne.i

Ilustrac.fa 6: Ihdok nct gctzot4)q skrzynkg licznikotvcl i studzienkg rewizyjnq
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Lublin 04-10-201
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OFERTA
dot. wykonania:modernizacja placu zabaw i rekreacji pomigdzy ulicami chmielnq

Kasztanowq w Lubartowie ramach Budzetu obywatelskiego miasta Lubartow w
2018r.
Ofefia zarviera

:

-demonta2 istniej qcych urzqdzeh

-wykonanie podlo2a piaskowego na dzialce 35417 z ew. rvytqczeniem
trarviastego pasa montazu wyposa2enia dodatkorvego.

-wykonanie podlo2a trawiastego na dzialce 354/3
-wykonanie podloza trawiastego na dzialce 354/5
-wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z dzialek

3

s4/3,s ti

.

-dostarczenie i monta2 urzqdzei silowni plenerowej na dzialce 35413(zgodnie ze

specyfikacjq zawartq w zapytaniu ofertowym),
-clostarczenie i montaz urzqclzeh wyposazenia placu zabarv na dziatce 35417
(zgoclnie ze specyfi kacjq)
-monta2 ogrodzenia dzialki 354/Twzdlu| granioy z ul.chmielnq pol4czonego

z furtk4 do dzialki 354/5,

-mortaz ogrodzenia dzialki 354/3 wzdlu2 granicy z ulic4 Kasztanowq
polqczonego z furtkq do dzialki 354/5.

i

5.1 0.201 7

-instalacja tnonitoringtt rvizyjnego dzialki 354I3,35417'
-dostarczenie i monta2 wzqdzehdodatkowych (kosze na Smieci,lawki z

oparciem,kanrery monitori ngu wizyjnego)zgodnie ze specyfi kacjami'

Koszt wykonania modeilizacji lwrazz materialami): 231 425 zllnelto
284 652,75 zllbrutto
Okres gwarancji 36miesigcY

Oferta wa2na 3Odni.
Ternrin realizacji' do 30dni roboczych,

