
ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPRAWNOŚCIOWYCH
WRAZ Z INFORMACJĄ 

O WYMAGANYCH MATERIAŁACH I SPOSOBIE MONTAŻU

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wszystkie urządzenia zabawowe i sprawnościowe zastosowane na placu zabaw powinny
być  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-EN  1176  /wyposażenie  placów  zabaw
i wymagania bezpieczeństwa. 

2. Place zabaw wyposażyć w urządzenia (lub ich zestawy) niezbędne do rekreacji ruchowej
i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym, takie jak: 

� huśtawka „ważka”  - 1 szt.

� huśtawka wahadłowa – 1 szt.

� zestaw zabawowy – 1 szt.

� zestaw sprawnościowy – 1 szt.

3. Na terenie placu zabaw należy umiejscowić elementy dodatkowe takie, jak: 

���� ławka żeliwna z oparciem – 2 szt.

���� kosz na śmieci – 1 szt.

���� tablica informacyjna z regulaminem przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania.

II. WYMAGANIA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
         /obowiązują, o ile w opisie poszczególnego urządzenia nie zaznaczono inaczej/

1. Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna sosnowego
klejonego  warstwowo  (kantówka  o  wymiarach  minimum  100mmx100mm
o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden
frez wzdłużny z każdej strony.

2. Schody  -  stopnie  w  schodach  muszą  być  zrobione  z  drewna  klejonego  z  powłoką
antypoślizgową.

3. W huśtawce wagowej - ważce  cała podstawa wykonana ma być ze stalowego profilu
malowanego proszkowo,  równoważnia  z  drewna klejonego.  Urządzenie  ma posiadać
siedziska z oparciem.

4. Sklejka –  daszki,  balkoniki  ozdobne i wszelkie barierki  mają być wykonane ze sklejki
wodoodpornej o grubości minimum 25 mm, odpornej na promieniowanie UV.

5. Kotwy  –  urządzenia  i  zestawy  mają  być  osadzane  przy  pomocy  kotew  stalowych
ocynkowanych zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wpływem
wilgoci z gruntu). Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym zgodnie z
normą EN 1176.



6. Farba – wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze sklejki muszą być
malowane natryskowo farbami akrylowymi, które tworzą elastyczna powlokę. Powłoka
musi posiadać filtr przeciw promieniowaniu UV.

7. Liny – z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

8. Łańcuchy- kalibrowane  ze  stali  nierdzewnej  o  krótkich  ogniwach  zgodnie  z  normą
EN 1176.

9. Zjeżdżalnia – ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcje nośne wykonane ze stali,
boki wypełnione sklejką wodoodporną o grubości minimum 25mm.

10. Elementy  konstrukcyjne  drewniane  -  mają  być  zakończone  od  góry  kapturkami
z tworzywa sztucznego.

11. Elementy stalowe -  uchwyty,  poręcze,  balkoniki  i  inne wykonane ze stali  muszą być
malowane proszkowo. 

12. Zabezpieczenia  –  drewno  zabezpieczone  przed  wilgocią  przez  osłony  z  tworzyw
sztucznych  o  wysokiej  wytrzymałości.  Do  połączeń  stosowane  śruby  ocynkowane.
Gniazda  łączników  zakryte  zaślepkami  z  tworzywa.  Nakrętki  wpuszczane  w  otwory
w  drewnie  ewentualnie  śruby  wystające  poza  lico  belek  zaślepiane  kołnierzami
plastikowymi.

13. Urządzenia  i  zestawy  zabawowe  muszą  być  jak  najbardziej  zbliżone  sposobem
konfiguracji i wielkością do  przedstawionych na rysunkach poglądowych, jak również w
skład wymaganych przez zamawiającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy
składowe zgodnie  z przedstawionym poniżej opisem.



III. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY – szt. 1 

1. Uwagi ogólne do zestawu:

� wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne mu-
szą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony,

� cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, do zabetonowa-
nia w gruncie,

� drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną
powłokę,

� wszystkie elementy wykonane z rurek malowane proszkowo w kolorze, 

� śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

� elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

� daszki i wypełnienia boczne mają być wykonane z wodoodpornej sklejki o grubości mini-
mum 25 mm,

� mostki muszą być wykonane z:  konstrukcja nośna rurki stalowe malowane proszkowo,
podłoga z desek malowanych farbami akrylowymi.

2. Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

� przeplotnia  pionowa   linowa  musi  być  wykonana  z  lin  stalowych   na  oplocie
polipropylenowym,

� przeplotnia pozioma – pajęczyna z lin musi być wykonana z lin stalowych  w oplocie
polipropylenowym z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo,

� zestaw musi posiadać linę do wspinania się,

� drążek do podciągania się  musi być wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo,

� drabinka  pionowa  z  poręczami  musi  być  wykonana  z  rurek  stalowych  malowanych
proszkowo,

� zestaw musi posiadać dwa kółka gimnastyczne.



RYSUNEK POGLĄDOWY

IV. ZESTAW ZABAWOWY – szt. 1 



1. Uwagi ogólne do zestawu:

� wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka
o  wymiarach  minimum  100  mm  x  100  mm  o  zaokrąglonych  krawędziach  dodatkowo
z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny),

� cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie,

� drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną
powłokę,

� wszystkie elementy wykonane z rurek  malowane proszkowo w kolorze,

� śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, powinny być zabezpieczone zaślepkami
z tworzywa,

� elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

� daszki i wypełnienia boczne mają być wykonane z wodoodpornej sklejki o grubości min.
25 mm,

� mostki  muszą być wykonane z:  konstrukcja  nośna rurki  stalowe malowane proszkowo,
podłoga z desek malowanych farbami akrylowymi.

2. Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

�  wieża z podestem musi znajdować się na wysokości minimum 150 cm,

�druga wieża z podestem musi znajdować się na wysokości  minimum 120 cm,

�schody wejściowe muszą być na wysokości minimum 120 cm,

�schody muszą być wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna,

�poręcz przy schodach musi być ze sklejki wodoodpornej,

�zjeżdżalnia musi znajdować się na wysokości minimum 150 cm,

�ślizg  zjeżdżalni  musi  być  wykonany   ze  stali  nierdzewnej,  konstrukcja  nośna  musi  być
wykonana ze stali, boki muszą być wypełnione sklejką wodoodporną,

�balkoniki ozdobne muszą być wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo,

�trap wejściowy łukowy do wspinania się musi być na wysokości minimum  120 cm,

�trap  wejściowy  musi  być  wykonany  z  :  konstrukcja  nośna  musi  być  z  rurek  stalowych
malowanych proszkowo i musi być wypełniona deskami malowanymi akrylami.

� drabinka pionowa z poręczami musi być wykonana z rurek stalowych malowanych proszko-
wo. 
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V. HUŚTAWKA WAGOWA – szt. 1

1. Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

� konstrukcja nośna - podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo,

� uchwyt wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo,

� oparcie  siedziska  wykonane  z  rurki  stalowej  malowanej  proszkowo wypełnione  sklejką
wodoodporną,

� belka poprzeczna wykonana z drewna klejonego o długości minimum 2 m musi posiadać
co najmniej jeden frez wzdłużny po zewnętrznej stronie z zamocowanymi na krawędziach
od spodu odbijaczami pochłaniającymi energię.
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VI. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA – szt. 1

1. Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

� po obu zewnętrznych stronach huśtawki musi być umieszczona płyta zabezpieczająca  ze
sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25 mm,

�belka górna poprzeczna (rygiel)  musi być  wykonana z profilu stalowego ze wspornikami
z każdej strony malowany proszkowo,

� łańcuch techniczny kalibrowany,

�siedziska huśtawki- deseczki, zawieszone na łożyskach samosmarujących.



VII. ELEMENTY DODATKOWE

 1. TABLICA REGULAMINU PLACU ZABAW – szt. 1
� całość wykonana z metalu,
� konstrukcja osadzona w podłożu, do zabetonowania w gruncie,
� grafika zgodna z rysunkiem poglądowym,
� zawierający m.in. następujące informacje:

-  na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,
-  na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do kosza na  śmieci,
-  inne  informacje  istotne  dla  bezpieczeństwa  bawiących  się  dzieci,  wprowadzone  po

konsultacji z zamawiającym.
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2. ŁAWKA – szt. 2
� konstrukcja osadzona w podłożu, do zabetonowania w gruncie.

3. KOSZ NA ŚMIECI – szt. 1
� konstrukcja osadzona w podłożu, do zabetonowania w gruncie.


