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Załącznik nr 2b do SIWZ  

 
Część 2:  Place zabaw - dostawa i montaż wyposażenia*. 

 

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. Domek metalowy. Urządzenie rekreacyjne 
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Dach, burty boczne oraz 

elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Domek z podestem antypoślizgowym, 
ściany częściowo osłonięte zaopatrzone w gry zręcznościowe.  

 
Wymiary urządzenia ok. 115x115x150 cm 

Wysokość swobodnego upadku brak 

Strefa bezpieczeństwa ok. 415x415 cm 
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(dla PP 

Jemielnica) 

2. Chatka Urządzenie rekreacyjne 

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Dach, burty boczne oraz 

elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Chatka z podestem antypoślizgowym 
wyposażona w ławeczkę, ściany częściowo osłonięte, ozdoby dodatkowe lub gry 

zręcznościowe. 
 

Wymiary urządzenia ok. 180x130x160 cm 
Wysokość swobodnego upadku brak 

Strefa bezpieczeństwa ok 480x430 cm 
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(1 dla PP 
Jemielnica  

i 1 dla PSP 
Piotrówka) 

3. Zabawka na sprężynach HDPE czteroosobowa 
Korpus wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. min. 15 mm. Uchwyty 

wykonane z rurki stalowej min. 3/4”.Sprężyna Ø min.180 mm ocynkowana oraz malowana 

proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 10 mm. Śruby zabezpieczone 
zaślepkami z tworzywa. 

 
Wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) ok. 220x100x82 cm 

Wysokość swobodnego upadku max 60cm  
Strefa bezpieczeństwa ok. 420x300 cm  

Liczba użytkowników 4 
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(2 dla PP 

Jemielnica  
i 1 dla PSP 

Piotrówka) 

4. Zabawka na sprężynie – Koniczynka HDPE 
Korpus wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. min. 15 mm. Uchwyt 

wykonany z tworzywa HDPE. Sprężyna Ø min. 180 mm ocynkowana oraz malowana 

proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa 
 

Wymiary urządzenia ok. 100x100x59 cm 
Wysokość swobodnego upadku max 50 cm 

Strefa bezpieczeństwa ok. 300x300 cm 

Liczba użytkowników 4 
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(3 dla PP 

Jemielnica  
i 1 dla PSP 

Piotrówka) 

5. Zestaw zabawowy metalowy dla maluchów 

Zestaw przeznaczony dla dzieci młodszych.  
Przykładowe elementy składowe zestawu: 

1. wieża bez dachu, wysokość podestu max 60 cm min. 1 szt. 

2. ślizg nierdzewny min. 1 szt. 
3. wejście linowe z podestem min. 1 szt. 

4. wejście schody z poręczami min. 1 szt. 
5. wejście dziupla min. 1 szt. 

6. trap przejściowy stały min. 1 szt. 
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(2 dla PP 

Jemielnica  

i 1 dla PSP 
Piotrówka) 
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7. boczek integracyjny min. 1 szt. 
8. boczek integracyjny z przesuwnym elementem min. 1 szt. 

9. wieża z dachem, wysokość podestu max 60 cm min. 1 szt. 
Opis techniczny: 

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Słupy pionowe zabezpieczone 

kapturkami z tworzywa sztucznego lub stalowymi. Dachy, burty boczne, schody, elementy 
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie, odpornego na 

uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratę koloru. Liny stalowo 
polipropylenowe Ø min. 16mm. Podest antypoślizgowy. Ześlizg wykonany z blachy 

nierdzewnej. 

Wymiary urządzenia ok. 340x390x240 cm 
Wysokość swobodnego upadku - max 60 cm   

Strefa bezpieczeństwa ok. 640x740 cm 

6. Huśtawka równoważnia dwuosobowa metalowa z profilu 

Belka poprzeczna wykonana z profilu metalowego malowanego proszkowo o przekroju 

kwadratowym min. 90x90mm, lub okrągłym Ø min. 90mm  Ustój metalowy wykonany z 
profilu metalowego malowanego proszkowo. Ułożyskowanie nie wymagające konserwacji. 

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 10 mm. Uchwyty wykonane ze stali 
ocynkowanej Ø min. ½” oraz malowanej proszkowo. 

 

Wymiary urządzenia ok. 280x35x80 cm 
Wysokość swobodnego upadku max 100 cm 

Strefa bezpieczeństwa ok. 480x235 cm 

1 

 

(dla PP 
Jemielnica) 

 

7. Karuzela metalowa – Trzmiel 

Platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubości min. 3 mm, słup stalowy z 

rury Ø min. 114mm, łożyskowany tocznie. Oparcia wykonane z rury Ø min. 33 mm, 
siedziska z tworzywa HDPE.  

 
Wymiary urządzenia ok. 150x150x70 cm 

Wysokość swobodnego upadku max 70 cm 

Strefa bezpieczeństwa Ø ok. 550 cm 

3 

 

(2 dla PP 
Jemielnica  

i 1 dla PSP 
Piotrówka) 

 

*Certyfikaty i standardy:  

Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności potwierdzające zgodność z Normą z grupy PN-EN 
1176 dotyczące wyposażenia placów zabaw należy dostarczyć wraz z urządzeniami.  

 
Załączone zdjęcia w dokumentacji mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i 

informacyjny. Nie są w żadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem. 
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1. Domek metalowy: 
 

 
 
 

 

2. Chatka: 

 
 

3. Zabawka na sprężynach HDPE czteroosobowa 
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4. Zabawka na sprężynie – Koniczynka HDPE 

 

 
 

5. Zestaw zabawowy metalowy 

 
6. Huśtawka równoważnia dwuosobowa metalowa 
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7. Karuzela metalowa – Trzmiel 

 


