
OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU
WYKONANIA ROBOT

Wielopokoleniowa Strefa AkĘwności Lokalnej Gałęzewice
działka nr 90

gmina Kolaczkowo

Wykaz urządzeń do zamontowania
l, Montź urządzenia ZESTAW ZABAWoWY, elementy konstrukryjn e urządzenia
wykonane że stalowych ksźałtowników o prżekroju 80 x 80 mm, El€m€nty stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poPrzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
Powierzchnia czołowa słupa konstrukcyjnego zabezpieczonajest spec.jalnie prżystosowdlym,
kapturkiem z trwał€go tworżywa, który e|iminuje wchłanienie wilgoci.Ślizg wykonany ze
stali nięrdzełnej z boczkami wykonanymi z tworzywa sztuczne8o polietylenowego HDPE,
barwionego w rnasie oraz odpom€go na warunki atmosferyczne omz promienie IJV.
Przeplotnia linowa wykonana z lin stalowych w oplocie polipropylenowym , co wzmacnia ich
§)4rzymałość, szczebelki w drabince stalowe, malowane poprz€z cynkowanie oraz
malowanie proszkowe. Elementy złaczne ocynkow ane oraz zabezpieczone kolorowymi
nakładkami ż tworry.wą zabezpieczając snsby pned odkręceniem, Elementy składowe
zestawu: drabinka poziomą przeplotnia linową pomost ruchomy, belka- równowżnią wieża
z daszkiem, kładka, ślizg. sfupy konstrukryjne betonowane w gruncię. Kolorystyka do
uzgodni€nia z inwestoręm, Wysokość: 240 cm, sz€rokość: 360 cm, długość: 350 cm. Strefa
b€zpieczeństwa: 760 x 750 cm. Kotwienie: żagłębienie 70 cm w gruncie. szczegóły
umiejscowienia urządzenia na mapce sy,tuacyjnej, podane ł]żęj param etry olŁ szczegoly
konstrukcyjne urządzeń okręśIają wymagania Inwęstorą dopusżcza się niewielkie zmńny
podanych parametrów.Urządzenie musiposiadać certyfikat zgodności z normą igwarancję.

2. Montaż urządzenia GRA KÓŁKo I KRZYżYK Z TABLICĄ Do WłNIKÓW,
elementy konstrukryjne wykonane z ksźałtowników stalo\łych o przekroju 80 x 80 mfi,,
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Powierzchnia czołowa słupa konstrukcyjne8o
zabezpieczona .jest specjalnie przystosowanym kapturkiem z tlwałego tworzywa który
eliminuje wchłanianie wilgoci, Tablica do rysowanja ł}konana ze sklejki wodoodpornej oraz
pomalowana specjalną farbą tab|icową umożliwiającą pisanie kredą, cra kółko i kzyżyk
\łykonana z tworzyWa trwałego odpomego na warunki atmosferycme oraz promienie UV.
Elementy złącżne ocynkowane oraz zabezpieczone kolorowym i nakładkami z tworzywa
zabezplecząąc śruby prżed odkreceniem. słupy konstrukcyjne montow ane poprzez
zabetonowanje bezposr€dnio w gruncie, Kolorystyka do uzgodni€nia z inwestorem.
Urządz€nie o łym. l30 x 75 cm, str€fa bezpieczeństwai430 x 375 cm, Szczegóły
umiejscowienia urądzenia na mapce syuacyjnej, podane §}żej param etry oraz szczególy
konstrukcyjne urządzeń określają wymagarria Inwęstorą dopusżcza się niewielkie zmńly
podanych parametrów,Urządzenie musi posiadać cerryfikat z8odności ż normą i gwarancję.



3 . Montaż ufądzenia HUŚTAWKA WAHADŁo\I:A PoDWÓJNA, konstrukcja
uzadzęnia z profili stalowych 80 x 80 mm ocynłorłanych i malowanych proszkowo.
Góma belka wykonana ze stali malowanej proszkolro. Słupy konstrukcyjne od góry
żaslepione kapturkami Z twoźy\ła, elementy Złaczne ocyŃolvan e i zańzpiecmne
nakładkami z tworzywa, Łańcuchy ocynłowane. siedziska płaskie- wkład aluminiowy
powlekany guma. Montdż paprzez zabetonowanie nóg konstrukcyjnych bezposrednio
w gruncie. Urządzenię o \łym. 369 x l80 x 216 cm, strefa bęzpieczeństwa: 369 x 750
cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorcm. szczegóły umiejscowięniavzĄzetitana
mapcę s},tuacyjnej! podane wyżj parametry oraz szczegóły konsfoukcyjne urządzeń
określaja wlmagania ln\^eslora. dopuszcza się nierłielkie zmiarry podanych
parametrów.Urządzenie musi posiadać cerb,fikat zgodności z normą i gwarancję.
4 . Mantń ltządzęnla KARUZELA, konshukcja wykonana ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo, Siedżska rłykonane z płyty HDPE. Platforma wykonana z
aluminiowej blachy ryflowanej, elemęnty złaczle ocyŃowanę i zabezpiecżonę
nakładkami z twoźywa. osadzone w gruncie przy pomocy stalowych iotew z
zabetonowaniem na gł, 60 cm, Wymiary karużeli: śIednica fi 150 cm, Wysokość: 90
cm. str€fa bezpieczeństwa: fi 550 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorcm.
Szczegóły umiejscowienia urądzenia na mapce sytuacyjnęj, podane wyżej paramety
oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają wymagania Inwestorą dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych parametrów.Urządżenie musi posiadać certyfitat
zgodności z normą i gwarancję.
5. Mońlaż Wzad7enia ŚclANKA L]NOWA Z KRA lowN]cĄ. eIemenr)
konstrukcyjne urzadzenia wykonane z ksźahowników 80 x 80 mm zabezpiecmlych
antykorozyjnie popźez ocyŃowanie i malowanie pro§zkowe. Powłoki proszkowe
d,obtze zabeąieczają stal przed waruŃami atmosferycznymi, sa elaqsryizne, odpome
naq wgniecenia i scieranie. Taki sposób zabeżpięczenia żap€wnia długą eksploaticje
bęz koniecznosci renowacji urzadzenia. Powierzchnia czołówa słupa konstrukcyjnógo
zabezpieczona j€st specjalnie pźystosowanym plastikowym kapturkiem, który
eliminuje wchłanianie wilgoci. Śruby i zakętki sa zabezpiecznie przed wandaliznem
plastikowymi nasadkami, liny stalowe w oplocie polipropylenovym. Ścianka
wspinaczkowa \łykonana z desek podestowych, ryflowanych impregnowanych
próżiowo- ciśnieniowo, Montź popfzez zabetonowanie nóg konstrr.rkcyjn}ch
bezposrednio w gnrbcie betonem klasy min. B-20, wymiary:10ox l50cm,wys.200
cm. Strefa bezpieczeństwa: 470 x 450 cm, Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Szczegóły umiejscowienia urądzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyżej parametry
oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają wymagania Inwestora, dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych parametrów.Urządzenie musi posiadać certyfii<at
zgodności z normą i gwarancję.
6. Monlaz. urzalzenia sclANKA wsPlNACZKoWA. elemenry konslrukcyjne
urządzenia wykonane z ksżahowników 80 x 80 mm zabezpieczonych altykoiozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie ploszkowe. Powłoki proszkowe dobrze
zabezĘ|eczAją śal pfted wanrnkami atmosferycznymi, są elastycżne, odpome na
wgniecenia i ścieranie. Taki sposób zabezpieczęnia zapewnia długą eksploatacje bez
kodecznosci renowacji urądzenia. Powierzchlia czołowa słupa konstrukcyjnógo
zabezpieczonajest specjalnie prżystosowanym plastikowym kipturkiem, kióry 

-
eliminuje wchłanianie wilgoci. Śruby i zakętkisą zabeziieczone przed wandalizmem
plastikowymi nasadkami. lin) stalowe w oplocie polipropylenow}m. Ścianka
wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpomęj antypoślizgowej. Uch\łyb/
alpinistycme z tworzywa. Montaż poplzęz zabetonowanie nóg konstrukcyjnych
bezpośrednio w gruncie betonem klasy min. B-20, Wymia]y: 100 x l50 cłą lłys. 200
cm. Strefa bezpięczeństwa: 470 x 450 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem,
Szczegóły umiejscowienia urządżęnia na mapce sytuacyjnej, podane wyżej parametry
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oraż szczegóły konstrukcyjne urądzeń okeślają ul,magania Inwestolą dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych parametrów.Urządzenie musi posiadać ceńyfikat
zgodności z normą i gwarancję.
7. Montńurądzenia POMOST Z BELK,Ą urządzenie zprofili stalowych o

Fzekroju 80 x 80 rnm ocyŃowanych i malowanych proszkowo. Belka pozioma ze
stali oc},ikowanej i malowanej proszkowo, słupy konstukcyjne od góry zaślepione
kapturkami z twoźywa, elementy złącme ocyŃowane i zabezpieczone nakładkąmi z
tworzywa. Łńcuchy nierdzę}łne, montaż poprzez zabetonowanie nóg
konstrŃcyjnych bezpośrednio w grtmcie. Wymiary urądzenia : 380 x 90 x 140 cm.
Strefa bezpieczeństwa: 680 x 390 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z i łestolem,
SzczegóĘ umiejscowieńa urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyżj pamm€try
oraz szczegóły konstrŃcyjne urządzeń okeślają wymagania Inwestola, dopu§zcza się
niewielkie zmiany podanych palametrów.Urządzenie musi posiadać c€ńyfikat
zgodności z normą i gwaxancję.

8. Montż uządzenia ŁAWKA Z OPARCIEM, siedzisko i oparcie wykonane z desek
drewnianych litych, imprcgnowane metoda powierzchrriowa. Łby srub, naketki
osłoniet€ plastikowymi zaslepkami, naketki kompaktowę z łbem kulistym -

ocynłowane. Stelż stalowy o przekoju 60 x 40 mm ocynkowany i malowany
prosżkowo. Uźądzęnie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy
min. B- 15. Wymiary: 180 x 60 x 90 cm, wys. siedziska 40 cm. strefa
bezpieczeństwa: brak. Kolor do uzgodnienia z inwestoręm. Szczegóły umiejscowienia
Wządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyiśj pańmetry oftz szcze9óły
konstrŃcyjne urządzeń okeślają wymagania lnwestom, dopuszcza się niewielkie
zmiany podanych parametrów,Urządzenie musi posiadać ceńyfikat zgodności z normą
1gwarancJę,

9, Montaz tablic - TABLICA INFoRMACYJNA regulamin organizacji placu
zabaw, ( wzór tablicy i miej sce montażu do uzgodnienia z inwestoTem, wysokość
osadżenia od tęlenu: l83 cm, zabetonowana nogatablicy na głębokość 60 cm ).
SzczegóĘ umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyzej pammetry
olaz szczegóły konsfoŃcyjne urządzeń okeślają wymagania Inwestora, dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych palametrów.Urządzenie musi posiadać ceńyfikat
zgodności z normą i gwarancję,

10. STOJAK na rowery 5 stanowiskowy - konstrukcja ze stali węglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, malowarry proszkowo. Wymiar},
stojaka: około dł. 200 cm, wys. ok.40 cm, sZeL ok, 55 cm z montażem na metalowych
kotwach do podłoza. Strefa bezpieczeństwa: brak. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem, Szczegóły umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane

wżej paranętry oruz szczęgóły konstrukcyjne urządzeń okeślają wymagania
Inwestorą dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów.

1l. Montż " KoSZ " na śmieci poj. 35 l.- obudowa z blachy stalowej ocyŃowanej
gr.1,5 rrtn, obejma podtrzymująca z rury stalowej ocyŃowanej, z daszka gr. 2 mm,
KonstrŃcja stalowa Zabęzpiecżona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Wymiary
kosza: 48 x 40 cm. Wysokość całkowita: około 125 cm, z montżęm na metalowych
kotwach do podłoźa lub za pomocą kotem zabetonowana gł. 60 cm w podłożu
gruntowym, stefa bezpieczeńst\ła :brak . Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorcm.
SzczegóĘ umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyżej paranetry
oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają wymagania Inwestora, dopuszcza się



niewielkie zmiany podanych parametrów.Urządzenie musi posiadać certyfikat
zgodności z normą i gwarancję.

12. stół Do TENISA sToŁoWEGo lłykonan},jest na bazie naturalnych
surowców odpowiednio zbrojony pretem źebrolym oraz miko- włóknem,
dwuczęściowy blat jest szlifowany i malowany farba odpoma na ud efzania ońz
sżodliwe działanie waruŃów atmosferycżlych, Obrzeża blatu okala aluminiowy
profil. podstawa stołu- betonowe nogi płukane wykonane z kluszyw natumlnych.
Siatka \łykonana ze stali malowanej proszkowo w komplecie.Możliwość
przymocowania stołu do podłoża za pomocą rnatalowej lub prefabrykowanej
betonowej kotwy. Wymiary 274 x 152 x 76 cm, strefa fuŃcjonowania 574 x 452 cm,
Waga 800 kg . stlefa bezpieczeńśtwa: 574 X 452 cm. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem. Szczegóły umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane
wyżej palametry oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają wymagania
lnwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów.Urządzenie musi
posiadać cetyfikat zgodności z normą i gwarancę.

13. Stół BETONOlłry Z DWOMA PLANSZAMI do gry: w szachy/ warcaby.
Podstawa stołu wykonanajest na bazie naturalnych kruszyw. Blat stołu betonowy Z
dwoma planszarni do gry, szlifowany o polerowany, zabezpieczony impregnatem, Blat
dookoła wykończony jest aluminiowym profilem, siedziska wykonane z drcwrm
iglastego, odpowiednio zaimpregnowanego dwoma warstwami lakierobejcy oraz
dwoma warstwami lakieru. Możliwość przymocowania stołu do podłoza za pomoca
matalowej lub plefabrykowanej betonowej kotły. Wymiary: 260 x l65 x 74 cm, strefa
fuŃcjonowania 560 x 465 cm, waga 430 kg. Strefa bezpieczeństwa: 560 x465 cm,
Kolor do uzgodnienia z inwestorem. SzczegóĘ umiej scowienia urządzenia na mapce
sytuacyjnej, podane wyżej pafufielry oftz szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają
lrYmagania Inwestom, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych
parametrów.UTządzenie musi posiadać ceńyfikat zgodności z normą i gwarancę.

14. Montaz urządżenia WYCISKANIE I TRENAZER RAMION panel
fotowoltaiczny, zestaw multimedialny dla niepełnosprawnych z panelem
fotowoltaicalym oraz zestawem wejść USB umożliwiającym ładowanie telefonóW i
tabletów. Elementy zestawu: 2 dowolne siłorłnie, oświetlenie LED umożliwiające
rłykonywanie ćwiczen nawet po Zmroku, Konstrukcja stalowa żabezplecmna
antykorozyjnie, malowana proszkowo. Wymiary: 100 x 165 x 350 cm. Strefa
bezpieczeństwa:4O0 x 465 cm Kolor urządzenia do uzgodnienia z inwestorem. .

SzczegóĘ umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyżej parametry
oraz §zczegóły konstrukcyjne urżądżeń określają wymagania lnwestola, dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych parametrów.Urządzenie musi posiadać cefyfikat
zgodności z normą i gwarancję,

15. Montź uądzenia PAJACYK / ODWODZICIEL + BIEGACZ. Elementy
zestawu: 2 siłownie na 1 pylonie angazujące ogólną kondycję organizmu. Poprawia
ruchliwość kończyn dolnych, równowazy i koordynuje pracę całego ciała, Urądzenie
z ruI stalowych , uchw},ty i pozostałe elementy nłowe wykonane z rur zakończonymi
plastikowymi zatyczkami. Siedziska oraż stopnice wykonane z aluminium, urądzenie
wyposazone w łożyska kulowe, bezobsługowe, metrycżre. Urządzenie zńezpieczole
antykorozyjnie popżez cyŃowanie galwaniczne i malowanie proszkowe,
zabetonowane w gruncie nogi konstrukcyjne na gł. 3 cm. Maksymahe obciążenie na
urządzeniu 150 kg, minimalny wzrost o§oby ćwicącej 140 cm. Wymiary urządzenia:
Pajacyk z pylonem: szer. 93 cm, dł. 96 cm, wys. 200 cm, Biegacz z pylonem: szer. 65



cm, dł. 145 cm, wys, 200 cm, stręfa bężpieczeństq,a| 150 cm z kżdej §trony
uządzenia w bok. Wymiary samego pylona: szer,9 cm. dł.58 cm, wys,200 cm.
Kolor do uzgodnienia z inwestolem, Szczegóły umiejscowienia urządzenia na mapce
sytuacyjnej, podane wyżej pafarnetry oftz szczegóły konstrukcyjnę wządzeń okeślają
wymagania lnwestora, dopuszcza się nie\łięlkie zniany podanych
parametrów.Urządzęnie musi posiadać ceĄfikat zgodności z normą i gwarancję.

16. Montaz urządzenia RoWER + NARCIARZ. Elementy zestawu: 2 siłownie na l
pylonie stymulujące właściwie wszystkię cżęści ciała, Doskonałe na ogółną poprawę
rłydolności organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równował i
koordynuje pracę całego ciała. Wymiary Rowęra: szer. 60 cm, długość: 113 cm, wys.
całkowita: 200 cm. Wymiary Narciarza: szer. 58 cm, dł. l29 cm, wys. 200 cm, stręfa
bezpieczeństwa: 150 cm z kazdej strony urądzenia w bok. Urądzenie z rur stalo ych
, uch\łyty i pomstałe elementy rurowe wykonane Z rur zakończonymi plastikowymi
zatyczkami. Siedziska oraż stopnice wykonane z aluminium, urądzenie wyposażone
\ł łożyska kulowe, bezobsługowe, metrycme . UrzĄzelie zabezpleczone
antykorozyjnie poprzez cyŃowanie galwaniczne i malowanie proszkowe,
zabetonowanę w gruncie nogi konstrukcyjne na g1. 30 cm. Maksymalne obci€enie na
urządzeniu 150 kg, minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140 cm. Kolol do uzgodnienia
z inwęstorem. Szczegóły umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane
wyżej palametry oIM szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają !\Tmagania
Inwęstora, dopuszcża się niewielkie zmiany podanych paramętrów.Urządzeńe musi
posiadać ceĘ fikat zgodności z normą i gwarancje.

7'7 . Montaż wądzenia ORBITREK + TMSTER . Elementy zęstawu: 2 siłownię na
l pylonie do treningu ogólnoroałojowego dla duzych partii mięśniowych gómych i
dolnych cżęści ciała. Wpływa na ksźałtowanie sylwetki i poprawę koordynacji
ruchowej. Urządzenie z rur stalowych , uchwyry i pożostałe elementy ruowe
wykonane z rur zakończonymi plastikowymi żatyczkami, Siędziska oraz stopnice
wykonane z aluminium, urządzenie wyposżone rł łoĄska kulowe, bezobsługowe,
metly cz^e. Ihządzęnię zabęzpieczone antykorozyjnie poprzez cyŃowanie
galwaniczne i malowanie plosżowe, zabetonowane w gruncie nogi konstnrkcyjn€ na
gł, 30 cm. Maksymalne obciązenie na urządzeniu 150 kg, minimalny waost osoby
ćwiczącej 140 cm. Wymiary orbitrka: szer. 58 cm, dł.149 cm, wys. 200 cm, wyrniary
Twistera: szer. 68 cm, dł. 99 cm, wys. 200 cm, strefa bezpieczeństwa: 150 cm z
każdej strony urządzenia w bok. Kolor do uzgodnienia z inwęstorem. Szczegóły
umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyzej paftmętry otM
szczegóĘ konstrukcyjne urądzeń okeślają wymagania Inwestorą dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych palametlów.Urządzenie musi posiadaó certyfikat
zgodności z normą i gwarancję.

18. Montż urządzenia WYCIĄG GÓRNY + PRASA RĘCZNł VYCISKANIE
SIEDZĄC. Elementy zestawu: 2 siłownie na 1 pylonie poprawiające rozwój mięśni
klatki piersiowej, kęgosłupa, obręczy barkowej omz kończyn gómych. Regularne
ć\,riczęnia wfuz z dlrżą ilością po\Mtórzeń mogą wpĘnąć na przyrost masy mięśniowej,
Wymiary Wyciągu gómego: szer. 79 cm, dł. 129 cm, uys. 200 cm., wymiary Prasy
Ręcznej: szer, 79 cm, dł. 86 cm, wys.200 cm, strefa bezpieczęństwa: 150 cm z kżdej
strony urządzenia w bok.Użądzenię z rlrr stalo,\łych , uchwyty i pozostałe ęlementy
rurowę wykonane z rur zakończonymi plastikowymi zatyczkami. Siedziska oraz
stopnice wykonane z aluminium, urądzenie wyposżone w łożyska kulowe,
bezobsługow€, męty czae, |J rządzerie zńezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanię galwaniczne i malowanie proszkowe, zabetonowane w gruncie nogi



konstrukcyjne na gł. 30 cm, Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg, minimalny
waost o§oby ćwiczącej 140 cm.Kolor do uzgodnienia z inwestorem . szczegół!
umiejscowienia urądzenia na mapce sytuacyjnej. podane wyżej parametry olaz
szcżegóły konstrukcyjne urządzeń określają wymagania Inwestorą dopuszcza się
niewielkie zmiany podanych pammetrów,Urządzenie musi posiadać certyfikat
zgodności z normą i gwaralcję.

19. Montż urządzenia WIoŚLARZ + wAHADŁo. Elementy zestawu: 2 silownie
na,1 pylonie doskonale rzężbi RUCHLIWOŚC KoŃCZ\'|l DoLNYCH,
RÓWNoWAZY I KooRD\,}lUJE PRACE cAŁEGo CIAŁA. Wymiary Wioślarza:
szer. 86 cm, dł, 155 cm, rłys, 200 cm, wymiary Wahadła: szel. 93 cm, dł. 96 cm, wys,
200 cm. Strefa bezpieczeń§twa: 150 cm z każdej strony urządzenia w bok.Urądzenie
z rur stalowych , uchwyty i pozo§tałe elementy rurowe wykonane z rur zakończonymi
plastikowymi zatyczkami, Siedziska oraz stopnice wykonane z aluminium, urądzenie
wyposażonę w łołska kulowe, bezobsługowe, metryczne. Urząd zelle zabezpieczone
antykolozyjnie popzez cyŃowanie galwaniczne i malowanie proszkowe,
zabetonowanę w gruncie nogi konstrukcyjne na gł. 30 cm, Maksymalne obciźenie na
urlądzeniu l50 Lg. minimalny rĄzrosl osoby ćwicącej 140 cm,Kolor do uzgodnienia z
inwestolem,Szczegóły umiejscowienia urządzenia na mapce sytuacyjnej, podane
Wyżej parametry oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń okeślają wymagania
Inwestola, dopuszcza się niewielkie zniany podanych parametrów.Urądzenie musi
posiadać cefiyfikat zgodności 7 normą igualancję.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem
placu zabaw

- Roboty pomiarowe przy powięrzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie
p]aców zabaw

- Koryta w ziemi pod zasypanie piaskiem miejsca, wykonane mechanicznie i ręcznie, w
gruncie kat,II-VI, przy głębokości koryta 30 cm- Robo§/ ziemne *lkonywane koparkami podsiębiemymi- transpoń urobktl
samochodami samowyładowczymi na odległość do ] km, pfzy poj€mnościłyżki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV isamochód do 5 t/

- Dostawa i użupełnienie piaskiem płUkanym, suchym, sońowanym 8r. 0 _ 2,2 mm placu
zabaw na głębokość 35 cm

- Ręczne plantowanie i!łyrównanie powierz§hni placu zabaw
- ogrodzenie panelowe ż drutu ocynkowanego powlekane8o 8r. 5 mm+ koloro\łego,
wysokości l l00 mm, sfupki do paneli z profila 60*40*2 mm kompletne z obejmami
w ko]orze, z cokołem bętono§Jm prefabrykowanym h: 25 cm, o rozstawie około
2,60 m - montż z betonowaniem słupków przy łącznej wysokości ogrodz€nia:
około 1,35 m. Podane wyżej parameĘ oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń
określają wymagania Inwestora, doPuszcza się niewielkie zmiany podanych
pammetrów. Materiał: ogrodzenie posiada ]nwęstor - nie wyceniać ogrodzenia

Września- lutv 20l8 r.

Za opis.
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