
                                          

 

Załącznik nr 5  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość  

 ZAKRES I Wyposażenie Żłobka – wyposażenie placu zabaw   

Lp Nazwa pozycji Ilość Jednost
ka 

Opis przedmiotu zamówienia  

1 Zestaw Paneli 1  Kpl  Minimalne wymagania dot. zestawu paneli: 

-zestaw powinien zawierać min. 5 paneli zabawowo-edukacyjnych: np. 
kółko-krzyżyk, matematyka, samochód, otwór np. lwa, bębenki 

-min. wym .szer. 201Cm, dł.450cm                  

Specyfikacja materiałowa: 

-panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy powinny być 
wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z 
dodatkiem stabilizatorów UV; 

-grubość ścianki elementu powinna być nie mniejsza niż 5 mm; 

- słupy konstrukcyjne o średnicy min.114mm, poręcze oraz barierki powinny 
być wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; 

- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, 
zabezpieczających, zabawowych wykonane powinny być z aluminium 

- malowanego proszkowo; 

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane 

Powinny być ze stali nierdzewnej; 

Elementy konstrukcyjne: 

konstrukcja zestawu oparta powinna być na słupach o przekroju okrągłym 

posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, 

 Normy i certyfikaty: 

- urządzenie powinno spełniać wymagania normy PN-EN 1176:2009, PN-EN 

1176-3:2009 i w związku z tym jest identyczne jak zostało  

określone w certyfikacie typu nr 2100544/01/P5BN/1 wydanym 

przez Instytut Nadzoru Technicznego; 

- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane 

urządzenie powinno posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą 

PN- EN 71-3 + A1: 2014-12                           

 

2 Równoważnia  na 
sprężynie – typu 
Serfer  

1 Szt. Minimalne wymagania dot. równoważni na sprężynie typu Serfer 

-min. wym.  szer.44cm, wys.80cm, dł.87,5cm  

-równoważnia powinna być wykonana z polietylenu niskiej gęstości LDPE 
barwionego 

w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu powinna 
być nie mniejsza niż 5 mm; 

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) powinny być 



                                          

 

wykonane  

ze stali nierdzewnej;                                     

 -  Normy i certyfikaty: 

- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 
wydany 

przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; 

- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane urządzenie 
powinno  

posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 + 

A1: 2014-12                                 

3 Rama huśtawki 1 Szt. Minimalne wymaganie dot. ramy huśtawki 

-rama do huśtawki na której można zawiesić jedno bocianie gniazdo oraz 
dwa siedziska, lub tylko 4 siedziska        

-min.wym.szer.126cm, dł.623,3cm                  

-  Specyfikacja materiałowa: 

• wszystkie słupy ze stali ocynkowanej min.śr. słupa 114 mm; 

• elementy montażowe / złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej; 

Normy i certyfikaty: 

- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 

1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA                                          

4 Siedziska kubełkowe 2 Szt. Minimalne wymagania dot. siedziska kubełkowego  

-min. wym.450 x 315 x 230 mm                     

 -wykonane z : guma EPDM formowana metodą wtryskową 

- aluminiowe zbrojenie 

- powinny zawierać łańcuch ze stali nierdzewnej łańcuch min.5 mm, 

długość min.1,8m 

- szekla typu D na górnym końcu 

 

5 Siedzisko typu 
bocianie gniazdo 

1 Szt. Minimalne wymagania dot. siedziska typu bocianie gniazdo 

-min. wym. średnicy 1000mm                         

 -opis techniczny: metalowy pierścień owinięty liną pochłaniającą wstrząsy 

• siatka i linki do zawieszania z liny zbrojonej 

• aluminiowe zaciski 

• szekla typu D na górnym końcu                     

6 Sprężyna typu ważka 1 Szt. Minimalne wymagania dot. sprężyny typu ważka  



                                          

 

-min. wym.szer.45cm, dł.200cm                     

Specyfikacja materiałowa: 

-urządzenie powinno zawierać: 

- podstawę do kotwienia w betonie mocowaną do urządzenia, 

- wszystkie słupy powinny być wykonane ze stali ocynkowanej o śr. słupa 
min.114 mm, ścianka min.2,2 mm. 

- zakończenia słupów (zatyczki) wykonywane z nylonu 

stabilizowanego UV – tworzywo barwione w masie, 

- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej, 

- elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości 

polietylenu stabilizowanego UV, 

- poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali 

ocynkowanej – śr. pręta 32 mm oraz 25 mm, 

- sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; 

Normy i certyfikaty: 

- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 

wydany przez jednostkę posiadająca akredytację PCA; 

- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane 

urządzenie powinno posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą 
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12                                                   

7 Kula 1 Szt. Minimalne wymagania dot. kuli: 

-min. wym.szer.269cm,dł.269cm                      

Specyfikacja materiałowa: 

- elementy urządzenia powinny być wykonane z tworzywa o  niskiej gęstości 

polietylenu stabilizowanego UV, 

- grubość materiału: nie mniej niż 4mm; 

- powinna zawierać elementy montażowe / złączne wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Normy i certyfikaty: 

- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 

wydany przez jednostkę posiadająca akredytację PCA; 

- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane 

urządzenie powinno posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą 
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12                                                   

8 Fotel obrotowy 2 Szt. Minimalne wymagania dot. fotela obrotowego: 

-min. wym.szer.57cm,dł. 57Cm                       

-   Specyfikacja materiałowa: 



                                          

 

- fotel powinien być  wykonany z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwiony 
w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu nie 
mniejsza niż 5 mm; 

- powinien zawierać obejmy służące do montażu elementów 
sprawnościowych, 

zabezpieczających, zabawowych wykonane  z aluminium malowanego 

proszkowo; 

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane 
powinny być 

ze stali nierdzewnej;                                       

Normy i certyfikaty: 

- urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 

wydany przez jednostkę posiadająca akredytację PCA; 

- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane 

urządzenie powinno posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą 
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12                            

 


