
Załącznik nr 4

OPIS URZĄDZEŃ DO DOSTARCZENIA I MONTAŻU

1. Chmielno – Plac zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie

Zestaw zabawowy - 
pociąg (lokomotywa + 
wagon )

Pociąg składający się z dwóch elementów - lokomotywy i wagonu połączonego pomostem.
Wagon musi posiadać ławki po obu stronach. Do pociągu muszą prowadzić 3 podesty: dwa 
umiejscowione między lokomotywą a wagonem po lewej i prawej stronie urządzenia, trzeci na końcu 
wagonu.  Belki kotwione z zamocowanymi kołami pociągu, wykonanymi z płyty HPL. Urządzenie 
przeznaczone dla publicznych placów zabaw.  Preferowana kolorystyka: odcienie zieleni, niebieskiego, 
żółtego.                                                                                                                                          
Szerokość zestawu (z podestami po obu stronach) ok. 2,8 m                                                                        
Długość zestawu (z podestem na końcu wagonu): ok. 5,3 m                                                                                  
Wysokość swobodnego upadku <=0,6m
Przestrzeń minimalna - Pociąg ok. 8,3 x 5,8m
Przestrzeń minimalna - Lokomotywa ok. 5,8 x 4,0 m
Maksymalna wysokość 2,2m                                                                                                                                    
Minimalna wymagania dla urządzenia: Lokomatywa - konstrukcja wykonana z drewna klejonego o 
przekroju 90 mm x 90 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie 
przez zabetonowanie. Dachy i elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL; wszystkie śruby, wkręty 
zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; Wagon - konstrukcja wykonana z drewna klejonego o 
przekroju 90 mm x 90 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie 
przez zabetonowanie. Dachy i elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL; wszystkie śruby, wkręty 
zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami.

1 szt.

Urządzenia muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną



2. Garcz – Plac zabaw na terenie   Oddziału Przedszkolnego w Garczu utworzonego przy Szkole Podstawowej w Kożyczkowie

Zestaw zabawowy Minimalny skład zestawu: 1. Podest z wieżyczką zadaszoną, ścianka wspinaczkowa, liczydło; 2. 
Zjeżdżalnia, ławeczka; 3. Siatka wspinaczkowa, drabinka boczna; 4. Schodki łączące; 5. Ścianka 
wspinaczkowa; 6. Mostek; 7. Schody; 8. Zjeżdżalnia; 9. Dwa podesty niezadaszone.                                       
Przeznaczony dla dzieci w wieku od do 2-10 lat;
Wysokość upadku (HIC) ok. 1,8 m
Strefa bezpieczeństwa ok. 8,3 x 8,9 m
Rozmiary urządzenia ok. szer. 5,15 m • dł. 4,80 m • wys. 2,9 m                                                                  
Preferowana kolorystyka: żółty, zielony, pomarańczowy.                                                                                      
Minimalne wymagania dla urządzenia: 1. Panele kolorowe wykonane z płyt kompozytowych (70% 
włókien drewnianych, 30% termokurczliwego spoiwa) o grubości 13mm. Powierzchnia pokryta  
produktami na bazie akrylowej żywicy poliuretanowej, zapewniającej wytrzymałośd i  odporność na 
promienie ultrafioletowe (deszcz, mrozy, wilgoć i rysowanie). Podesty i ścianki wspinaczkowe wykonane
z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm. 2. Słupy nośne, o średnicy 125mm, wykonane ze stali 
galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości, powierzchnia lekko 
chropowata. 3. Daszki wykonane z płyt polietylenowych o grubości 10mm, odporne na warunki 
atmosferycznych i promienie UV. 4. Elementy rurowe o średnicy 40mm wykonane ze stali nierdzewnej. 
5. Elementy linowe wykonane z kabla ze stali galwanizowanej wykończonego polipropylenem. 6. Złączki
i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu, nietoksyczne i odporne na ciepło, wstrząsy i promienie 
UV. 7. Powierzchnia zjeżdżalni pokryta  nieprzerwaną warstwą stali nierdzewnej o grubości 
2mm.Uchwyty wspinaczkowe wykonane z polipropylenu, nietoksyczne, ognioodporne, wytrzymałe na 
wstrząsy i promienie UV. Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.  

 1 szt.



Karuzela z siedziskami i 
kierownicą

Karuzela Ø 150 z siedziskami i kierownicą. Minimalne wymagania dla urządzenia: konstrukcja ze stali 
nierdzewnej, elementy kolorowe z płyty HPL, elementy łączące ze stali nierdzewnej. Preferowana 
kolorystyka: żółty, zielony, pomarańczowy. Pole strefy bezpieczeństwa: ok. 24 m2,                                        
Obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 18 mb
Maksymalna wysokość upadku: ok. 0.7 m                                                                                                                 
Wysokość całkowita urządzenia: ok. 0.7 m
Szerokość urządzenia: ok. 1.5 m                                                                                                                                  
Długość urządzenia: ok. 1.5 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: ok. 5.5 m                                                                                                              
Długość strefy bezpieczeństwa: ok. 5.5 m.                                                                                                                
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.  

1 szt.

Huśtawka wagowa 
dwuosobowa

Dwuosobowy bujak przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Minimalne wymagania dla 
urządzenia: konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, siedziska z płyty HDPE, elementy złączne ze stali 
nierdzewnej, sprężyna ze stali sprężynowej.  Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i 
mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i 
nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.  Preferowana kolorystyka: żółty, zielony, 
pomarańczowy.                                                                                                                                                               
Pole strefy bezpieczeństwa: ok. 13 m2                                                                                                                       
Obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 13 mb
Maksymalna wysokość upadku: ok. 0.77 m                                                                                                               
Wysokość całkowita urządzenia: ok. 0.85 m                                                                                                             

Szerokość urządzenia: ok. 0.45 m Długość urządzenia: ok. 1.45 m                                                                       

Szerokość strefy bezpieczeństwa: ok.3.45 m                                                                                                            
Długość strefy bezpieczeństwa: ok.4.45 m                         

 1 szt.



Huśtawka dwuosobowa Urządzenie przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.
Preferowana kolorystyka: żółty, zielony, pomarańczowy.                                                                                      
Strefa bezpieczeństwa ok. 21,00 m2
Długość ok. 1,95 m
Szerokość ok. 3,20 m
Wysokość całkowita ok. 2,40 m
HIC 1,30 m                                                                                                                                                                        
Masa najcięższej części [kg] ok. 28                                                                                                                              
Wymiar największej części [cm] ok. 300x8x8
Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo. Brak ostrych krawędzi 
oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; wszystkie 
śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na 
górze konstrukcji; zawiesia ze stali nierdzewnej; łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie 
palców; wytrzymałe certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadą przeznaczone dla najmniejszych 
pociech.

1 szt.

Bujak konik morski Minimalna wymagania dla urządzenia: stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana 
proszkowo; siedzisko oraz pozostałe elementy  wykonane z polietylenowych płyt HDPE odpornych na 
działanie warunków atmosferycznych; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić 
zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi 
kolorowymi kapslami; uchwyty i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału.  
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.  Preferowana kolorystyka: żółty, zielony, 
pomarańczowy.                                                                                                                                                               
Strefa bezpieczeństwa ok. 10,10 m2
Długość ok. 0,80 m
Szerokość ok. 0,21 m
Wysokość całkowita ok. 0,80 m
HIC ok. 0,51 m                                                                                                                                                                 

2 szt.

Urządzenia muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną

3. Reskowo – Plac zabaw na terenie oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Reskowie



Zestaw zabawowy Zestaw zabawowy składający się minimum z dwóch wież o różnej wysokości, dla młodszych 
użytkowników niższa z zadaszeniem, ślizgiem i schodami oraz dla starszych wieża wyższa z dłuższym 
ślizgiem. Wieże połączone ze sobą za pomocą mostka z elementami wspinaczki. Dolna część zestawu 
powinna zawierać gry i zabawy (np. kółko-krzyżyk, liczydło). Zestaw przeznaczony dla dzieci z przedziału 
wiekowego 3-12 lat. Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak panele nośne (min. 2 z oknem-
bulajem), rury, uchwyty i poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej, elementy złączne ze stali 
nierdzewnej, zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej, daszki, panele boczne i siedziska wykonane z 
kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych, 
antypoślizgowa płyta podestowa. Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw. Preferowana 
kolorystyka - odcienie zieleni, zjeżdżalnie - żółta i szara. 
Minimalny skład zestawu:
1. Wieża x 2
2. Schody
3. Pomost skośny
4. Zjeżdżalnia x 2
5. Kółko i krzyżyk
6. Liczydło
7. Podest x 6
8. Tablice edukacyjne
9. Siedzisko
10. Balkon x 2 Pole strefy bezp.:
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: ok. 51 m2. Obwód strefy bezpieczeństwa: ok. 31 mb
Maksymalna wysokość upadku: ok. 1.8 m. Wysokość całkowita urządzenia: ok.3.8 m
Szerokość urządzenia: ok.2.8 m. Długość urządzenia: ok.7.6 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: ok. 5.8 m. Długość strefy bezpieczeństwa: ok. 11.6 m

1 szt.



Huśtawka dwuosobowa Minimalna wymagania dla urządzenia: Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub 
malowana proszkowo;
Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 
części ciała; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; bezpieczne zaślepki z 
trwałego materiału na górze konstrukcji; zawiesia ze stali nierdzewnej; łańcuch kalibrowany 
uniemożliwiający zakleszczenie palców; wytrzymałe certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadą 
przeznaczone dla najmniejszych pociech. Urządzenie przeznaczone zarówno dla dzieci od 1 roku życia, 
jak i starszych dzieci. Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw. Preferowana kolorystyka - 
odcienie zieleni, żółci i szarości.                                                                                                                                    
Strefa bezpieczeństwa ok. 21,00 m2
Długość ok. 1,95 m
Szerokość ok. 3,20 m
Wysokość całkowita ok. 2,40 m
HIC 1,30 m                                                                                                                                                                        
Masa najcięższej części [kg] ok. 28                                                                                                                               
Wymiar największej części [cm] ok. 300x8x8

1 szt.

Bujak konik Minimalne wymagania dla urządzenia: stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana 
proszkowo; siedzisko oraz pozostałe elementy  z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie 
warunków atmosferycznych; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić 
zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi 
kolorowymi kapslami; uchwyty i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału. 
Urządzenie trwałe, bezpieczne, o przyjaznych kształtach. Materiał, z którego wykonane będzie 
urządzenie musi być odporny na warunki atmosferyczne. Urządzenie przeznaczone na publiczne place 
zabaw.  Preferowana kolorystyka - odcienie zieleni, żółci i szarości.                                                                     
Strefa bezpieczeństwa ok. 10,10 m2
Długość ok. 0,80 m
Szerokość ok. 0,20 m
Wysokość całkowita ok. 0,80 m
HIC ok. 0,50 m                                                                                                                                                                  

1 szt.



Bujak dwuosobowy 
tandem

Trwały bujak dwuosobowy. Minimalna wymagania dla urządzenia: stalowa sprężyna 20 mm fosforowana
żelazowo i malowana proszkowo; siedzisko oraz pozostałe elementy  z polietylenowych płyt HDPE 
odpornych na działanie warunków atmosferycznych; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała, wszystkie śruby, wkręty zakryte 
plastikowymi kolorowymi kapslami; konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo; 
uchwyty i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału; urządzenie posiada certyfikat 
wystawiony przez jednostkę akredytowaną; kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 40 cm. 
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw. Preferowana kolorystyka - odcienie zieleni, żółci i 
szarości.                                                                                                                                                                             
Strefa bezpieczeństwa ok. 12,50 m2
Długość ok. 1,40 m
Szerokość ok. 0,30 m
Wysokość całkowita ok. 0,80 m
HIC ok. 0,50  m                                                                                                                                                                 
Masa najcięższej części [kg] ok. 33 
Wymiar największej części [cm] ok. 142x126x30  

1 szt.

Bocianie gniazdo Huśtawka jednoosobowa z wytrzymałym, atestowanym siedziskiem typu bocianie gniazdo, przeznaczona
na place zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat. Minimalne wymagania dla urządzenia: 
konstrukcja zbudowana z solidnej stali 80x80 mm zabezpieczonej przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe; zawiasy ze stali 
nierdzewnej, łańcuch dodatkowo kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców. Preferowana 
kolorystyka - odcienie zieleni, żółci i szarości.                                                                                                            
Strefa bezpieczeństwa ok. 21,00 m2
Długość ok. 1,95 m
Szerokość ok. 3,20 m
Wysokość całkowita ok. 2,40 m
HIC 1,30 m                                                                                                                                                                        
Obwód strefy bezp.: mb 20.00,                                                                                                                                     
Max wysokość upadk.: m 1.3                                                                                                                                      
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.

1 szt.



Karuzela Urządzenie posiadające nowoczesną konstrukcję z minimum 3 siedziskami umożliwiającymi bezpieczną 
zabawę dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Minimalne wymagania dla urządzenia: stalowa konstrukcja 
zabezpieczona przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez ocynk ogniowy oraz 
malowanie proszkowe. Podest wykonany z wytrzymałej, antypoślizgowej ryflowanej blachy aluminiowej.
Preferowana kolorystyka - odcienie zieleni, żółci i szarości. 
Strefa bezpieczeństwa ok. 21,20 m2
Obwód strefy bezp.: mb ok. 16.30                                                                                                                               
Średnica ok. 1,20 m
Wysokość całkowita ok. 0,70 m
HIC ok. 0,70 m
Max wysokość upadk.: m 0.6
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw. 

1 szt.

Piaskownica z 
siedziskami

Pojedyncze urządzenia z 6 siedziskami. Minimalne wymagania dla urządzenia: konstrukcja stal 
cynkowana i/lub malowana proszkowo; ścianki i siedziska z polietylenowych płyt HDPE odpornych na 
działanie warunków atmosferycznych; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi 
kapslami; kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 50 cm. Preferowana kolorystyka - odcienie zieleni, 
żółci i szarości.                                                                                                                                                                  
Strefa bezpieczeństwa ok. 29,60 m2
Długość ok. 3,35 m
Szerokość ok. 2,90 m
Wysokość całkowita ok. 0,40 m
 HIC ok. 0,40 m                                                                                                                                                                 
Wymiar największej części [cm]ok. 149x48x0,15                                                                                                      
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.

1 szt.



Zestaw sprawnościowy Seria złożona z elementów  do wspinania się, zwisania, przechodzenia, czworakowania, skakania i 
ćwiczenia zmysłu równowagi, składająca się m.in.:                                                                                                  
1) ścianka wspinaczkowa x 1 szt.
2) drabinka łukowa x 1 szt.
3) duża przeplotnia linowa x 1  szt.                                                                                                                              
Minimalne wymagania dla urządzenia: konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana 
proszkowo;
ścianka z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi 
kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 
palców, głowy i innych części ciała; kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe; gumowe bezpieczne 
zaślepki na górze konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z 
tworzywa sztucznego. Preferowana kolorystyka - odcienie zieleni, żółci i szarości.                                           
Strefa bezpieczeństwa ok. 32,40 m2
Długość ok. 3,20 m
Szerokość ok. 2,91 m
Wysokość całkowita ok. 1,95 m
HIC ok. 1,80 m                                                                                                                                                                  
Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.                                                                                               

1 szt.

Urządzenia muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną


