
Poglądowa specyfikacja  zestawu  zabawowego 

Urządzenia placu zabaw przedstawione są w sposób poglądowy, jako obiekty referencyjne powinny spełniać 
wyróżnioną funkcję lecz mogą różnić się wyglądem oraz materiałem 

1 

Montaż 
podwójnej 
huśtawki - 
zestaw 
zabawowy nr 1*  

 Szerokość 379 cm  

 Długość 189 cm  

 Wysokość 235 cm  

 Wysokość swobodnego upadku 135 cm  

 Strefa bezpieczeństwa 317x750 cm  

   Wiek 1-3    

 Materiały wykonania Drewno , Stal malowana 
proszkowo, Łańcuch nierdzewny, HDPE 

  

2 

Montaż 
zjeżdżalni - 
zestaw 
zabawowy nr 2*  

 Szerokość 73 cm 
 Długość 176 cm 
 Wysokość 151 cm 
 Wysokość swobodnego upadku 55 cm 
 Strefa bezpieczeństwa 369x523 cm 
 Bezpieczna nawierzchnia Nie jest 

wymagana  
 Wysokość podestu 55 cm 
 Wiek 1+  
 Materiały wykonania Drewno  

Modrzew, Stal nierdzewna, Blacha 
Metalowa Powlekana Plastisolem, Sklejka 
wodoodporna antypoślizgowa, HDPE 
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Montaż 
lokomotywy z 
wagonikami - 
zestaw 
zabawowy nr 3* 

 Szerokość 123 cm 
 Długość 644 cm 
 Wysokość 216 cm 
 Wysokość swobodnego upadku 99 cm 
 Strefa bezpieczeństwa 953x399 cm 
 Wysokość podestu 30, 45 cm 
 Wiek 1+  
 Materiały wykonania Drewno 

 Modrzew, Liny zbrojone, Sklejka 
wodoodporna antypoślizgowa, HDPE  
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Domek z 
werandą Nature 
Sztuczna Trawa * 

 

 Szerokość 202 cm 
 Długość 290 cm 
 Wysokość 181 cm 
 Wysokość swobodnego upadku 16 cm 
 Przestrzeń minimalna 502x590 cm 
 Wysokość podestu 16 cm 
 Materiały wykonania Drewno  
Modrzew, Sztuczna Trawa  

 



 

* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:  
   a) wymiarów urządzeń + / - 15 cm 

b) charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji),  
c) parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania,  
d) wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

5 

Montaż zestawu 
wielofunkcyjnego 
- zestaw 
zabawowy nr 5 * 

 

 Szerokość 440 cm  

 Długość 369 cm  

 Wysokość 206 cm  

 Wysokość swobodnego upadku 27 cm  

 Przestrzeń minimalna 729x669 cm  

 Wysokość podestu 27 cm  

 Materiały wykonania Drewno  
Modrzew, Stal malowana proszkowo, Liny 
zbrojone, Sklejka wodoodporna 
antypoślizgowa, Łańcuch nierdzewny, HDPE 

 

6 
Montaż bujaka 
Auto - zestaw 
zabawowy nr 6* 

 Szerokość 58 cm 
 Długość 75 cm 
 Wysokość 83 cm 
 Wysokość swobodnego upadku 60 

cm 
 Strefa bezpieczeństwa 325x265 cm 
 Materiały wykonania Stal  

Stal malowana proszkowo, HDPE  

 

7 

Montaż bujaka 
Wieloryb - 
zestaw 
zabawowy nr 7* 

 Szerokość 54 cm 
 Długość 85 cm 
 Wysokość 80 cm 
 Wysokość swobodnego upadku 60 

cm 
 Strefa bezpieczeństwa 352x265 cm 
 Wiek 1+  
 Materiały wykonania Stal  

Stal malowana proszkowo, PE / 
Plastik  


