
 
 

 
 

załącznik nr 3 do PFU 
 

OPIS URZĄDZEŃ I WYTYCZNE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ 
 
Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego 
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
 
Do oferty należy dostarczyć karty techniczne proponowanych urządzeń oraz certyfikaty 
wydane przez jednostkę akredytowaną, na każde urządzenie z osobna. oraz, że nie 
dopuszcza się certyfikatów modułowych. 
 
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące 
wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego 
jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 
 
- tej samej wytrzymałości, 
- tej samej trwałości, 
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji 
projektowej, muszą być 
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 
- spełniać te same funkcje, 
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i 
aprobaty techniczne. 
 
Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru Branżowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że 
proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich 
dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność.  
 
W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania 
projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie 
dokumentacji zamiennej. 
 
Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w następującej technologii, zgodnie z 
załączonymi do projektu kartami technicznymi, które prezentują minimalne wymagania co 
do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów oraz 
rozmiarów materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń: 

 Płyta HDPE o min. grubości  15,0 mm jako wykończenie urządzeń (daszki, 
elementy ozdobne, zabezpieczenia). Nie dopuszcza się sklejki oraz innych 
tworzyw sztucznych na w/w elementy. 

 Nogi konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo (min. 3 warstwowo), o 
przekroju 90x90, zaokrąglone na krawędziach  

 Ocynkowanie stali metodą kąpielową – np. belki konstrukcyjne poziome 
 Malowanie stali metodą proszkową 



 
 

 Liny – wielooplotowe polipropylenowe o grubości min. 16 mm z rdzeniem 
stalowym, niepalne. 

 Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
 Ślizgi zjeżdżalni ze stali nierdzewnej o grubości min. 1,5 mm 
 Kotwy ze stali ocynkowanej 
 Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 Dopuszcza się +-5% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiarów urządzeń 
(SxDxW), opisanych wysokości i długości elementów składowych np.: podestów, 
ślizgów, mostków z zastrzeżeniem, że ich zamontowanie nie może spowodować 
konieczności zwiększenia powierzchni i wymiarów placu zabaw. 
 

 

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA: 

1) Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może 
zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia 
wymogów wynikających z ich opisów w projekcie. 

2) Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien 
załączyć do oferty karty techniczne urządzeń w celu porównania równoważności 
funkcjonalnej i technologicznej.  Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny 
zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, 
technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych 
urządzeń zabawowych.  

3) Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany dołączyć do oferty 
koncepcję zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają 
założenia projektu, bez powiększenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni  
bezpiecznej i wykona na własny koszt projekt. 

4) Zaproponowane urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe z osobna, 
potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009. Nie dopuszcza się 
certyfikatów modułowych. 

 

1. Lokomotywa z tunelem- 1 szt. 



 
 

 

 
 
 
Dane techniczne:  
Wymiary urządzenia: 1,27m x 3,48m 
Wysokość urządzenia: ~2,59m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,88m x 6,47m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,30m 
Głębokość fundamentowania: -0,60m 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Materiały:  
Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Elementy połaciowe: płyty HDPE 
Podesty, schody: wykonane z impregnowanego drewna sosnowego, frezowanego w celu 
zabezpieczenia przed poślizgiem, o grubości 35mm 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Tunel: rura PVC, mocowana do płyt HDPE 



 
 

Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa 
opartego na żywicach 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
 

2. Wagonik zamknięty- 1 szt. 

 
 

Dane techniczne: 
Wymiary urządzenia: 1,27m x 2,60m 
Wysokość urządzenia: ~2,23m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,88m x 5,26m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,30m 
Głębokość posadowienia: -0,60m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Materiały: 
Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony   
Elementy połaciowe: płyty HDPE 
Podesty, schody: deski impregnowane 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 

 
 

3. Wagonik półotwarty – 1 szt. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
Szerokość: 1,27 m 
Długość: 1,99 m 
Wysokość: ~2,24 m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,30 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,67 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,88 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Materiały: 
Elementy połaciowe: płyty HDPE 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na 
kolor zielony, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm 
Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed 
poślizgiem, o grubości min. 30 mm 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 



 
 

 
 
 

4. Huśtawka łączona- 1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne: 
Szerokość: 6,50 m 
Długość: 1,92 m 
Wysokość: 2,43 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,50 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały: 
Aplikacje: płyty HDPE 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Nogi konstrukcyjne: z drewna klejonego, o profilu 90x90, zaokrąglone na krawędziach 
Siedzisko „deseczki”: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą 
Siedzisko „kosz": wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych 
 



 
 

5. Kiwak skuter- 1 szt. 
 

 
Dane techniczne: 

Wymiary urządzenia: 0,30m x 0,95m 
Wysokość urządzenia: ~0,80m 
Wymagana przestrzeń minimalna: 3,95 x 3,25m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,60m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87m² 
Głębokość posadowienia : -0,60m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Całość urządzenia: płyty HDPE 
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Sprężyna: stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 

6. Kiwak krówka- 1 szt. 
 



 
 

 
 

Dane techniczne: 
Wymiary urządzenia: 0,65m x 0,49m 
Wysokość urządzenia: ~0,85m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,65m x 3,40m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,45m 
Głębokość posadowienia: -0,60m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały: 

Całość urządzenia: płyty HDPE 
Uchwyty, podpory na nogi: rurki ze stali nierdzewnej 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 



 
 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 

 
7. Kiwak rekin- 1 szt. 

 

 

Dane techniczne: 
Wymiary urządzenia: 0,48m x 0,87m 
Wysokość urządzenia: ~0,93m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,44m x 3,87m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,45m 
Głębokość fundamentowania: -0,60m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały: 
Całość urządzenia: płyty HDPE 
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

8. Huśtawka wagowa- 2 szt.  
 

 
 

Dane techniczne: 
Wymiary urządzenia: 0,43m x 3,00m 
Wysokość urządzenia: ~0,91m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 2,50m x 5,00m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,91m 
Głębokość fundamentowania: -0,60m 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Materiały: 
Fundamenty: beton klasy min. B-15  
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo 
Belka huśtawki: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Siedziska: płyty HDPE 
Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 



 
 

 
 

 
9. Zestaw zabawowy duży- 1 szt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dane techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

  

 

Skład urządzenia: 

Wieża bez dachu, podest wys. 150 cm 2 szt.  
Wieża bez dachu, podest wys. 60 cm 1 szt.  
Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm 5 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 120 cm 1 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 150 cm 1 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 90 cm 1 szt. 
Zestaw do przewrotów 2 szt. 
Zjeżdżalnia wys. 150 cm 1 szt. 
Zjeżdżalnia wys. 90 cm 1 szt. 
Balkonik 2 szt. 
Drabinka pozioma 1 szt. 
Drabinka pionowa  5 szt. 
Mostek linowy 1 szt. 
Mostek łukowy  1 szt. 
Pomost ruchowy 1 szt. 
Rura strażacka wys. 150 cm 1 szt. 
Rura strażacka wys.90 cm 1 szt. 
Ścianka wspinaczkowa wys.90 cm 1 szt. 
Ścianka wspinaczkowa wys. 150 cm 1 szt. 
Trap wejściowy wys. 90 cm 1 szt. 
Tunel linowy ukośny  1 szt. 
Dzwony rurowe lub gra kółko i krzyżyk 1 szt. 
 

Materiały: 

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, o profilu 90x90, zaokrąglone na krawędziach, 
malowane lakierobejcą na kolor zielony 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Elementy połaciowe: płyty HDPE 
Podesty: samonośna konstrukcja antypoślizgowa 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Ślizg, szczeble w drabinkach: stal nierdzewna 
Kółko krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa 
opartego na żywicach 
Łańcuch: stal ocynkowana kąpielowo 



 
 

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
 

10. Zestaw zabawowy- 1 szt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dane techniczne: 

Wymiary urządzenia: 2,66m x 3,79m 
Wysokość urządzenia: ~3,14m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 5,63m x 7,20m 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90m 
Głębokość posadowienia: -0,60m 
 
 
 
 
 
 
] 
 
 

Skład urządzenia: 
Balkonikpółokrągły    1 szt. 
Drabinka ukośna    1 szt. 
Gra edukacyjna typu labirynt „Połącz zwierzaki”    1 szt. 
Koło sterowe    1 szt. 
Tablica rysunkowa    1 szt. 
Luneta    1 szt. 



 
 

Sklepik mały    1 szt. 
Ścianka wspinaczkowa ukośna, wys. 90 cm    1 szt. 
Wieża kwadratowa bez dachu, podest wys. 90 cm     2 szt. 
Wieża kwadratowa z dachem, podest wys. 90 cm    1 szt. 
Wieża łukowa bez dachu, podest wys. 55 cm    1 szt. 
Zjeżdżalnia, wys. 90 cm    1 szt. 
 
 

Materiały: 
Nogi konstrukcyjne:  drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane lakierobejcą  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbą tablicową 
Barierki, dach: płyty HDPE 
Podesty: sklejka szalunkowa na stelażu stalowym 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Ścianka wspinaczkowa: sklejka szalunkowa, uchwyty alpinistyczne w kształcie zwierząt wykonane z 
tworzywa opartego na żywicach 
Śliz: stal nierdzewna 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 
 

12. Drążek do przewrotów- 1 szt. 

 
 
 

Dane techniczne: 
Wymiary urządzenia: 0,08m x 2,24m 
Wysokość urządzenia: ~1,41m 
Strefa funkcjonowania: 3,08m x 5,24m 
Wysokość upadkowa: 1,20m 
Głębokość posadowienia: -0,60m 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Materiały: 
Nogi konstrukcyjne: drewno klejone o profilu 90x90, zaokrąglone na krawędziach  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 

 
 
 

 


