






















































Załącznik nr 8 do SWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokonanego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AB-

AAb.6743.794.2021 z dnia 29.11.2021r. :  

Budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych w Laszkach. Inwestycja zlokalizowana jest na 

działce nr ewidencyjny 2016/3, stanowiącej własność Gminy Laszki. Realizacja zadania ma na celu stworzenie 

nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

W ramach inwestycji przewiduje się: 

- zakup oraz montaż wraz z wykonaniem fundamentów  urządzenia tematycznego placu zabaw o tematyce 

kosmicznej dla dzieci przedszkolnych, 

- zakup oraz montaż wraz z wykonaniem fundamentów urządzenia tematycznego placu zabaw - zestaw 

wspinaczkowy dla dzieci starszych, 

- zakup oraz montaż innych elementów małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy 

2. Podział zamówienia na części:  

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, ponieważ nie wpłynęłoby to na podniesienie 
efektywności i dostępności zamówienia. Najkorzystniejszym, z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, 
rozwiązaniem jest świadczenie usługi przez tego samego wykonawcę. W przypadku podziału zamówienia na 
części każdy z wykonawców musiałby dostosować się pod względem organizacyjnym, technicznym i 
technologicznym do pozostałych wykonawców, co wiązałoby się z łączną wyższą ceną wszystkich części 
zamówienia w porównaniu do kosztu jednego zamówienia oraz dodatkowymi ryzykami, w tym spodziewanym 
wydłużeniem terminu realizacji zamówień. Rynek potencjalnych Wykonawców zamówienia jest konkurencyjny, 
istnieje wiele firm posiadających doświadczenie i specjalizujących się w realizowaniu tego rodzaju 
przedsięwzięć. 
 

3. Zamówień (CPV): 

3.1. Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

3.2.dodatkowy przedmiot  zamówienia: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SWZ przedmiar robót oraz projekt 

budowlany 

5. Opis przedmiotu zamówienia.  

 



Zaprojektowano montaż urządzeń z tworzywa LDPE oraz konstrukcji stalowej. Wszystkie zjeżdżalnie, barierki, 

panele, daszki, elementy dekoracyjne i wszelkie zabudowy w zestawach tematycznych zaprojektowano z 

liniowego polietylenu niskiej gęstości LLDPE, charakteryzującego się wytrzymałością na uszkodzenia 

mechaniczne oraz odpornością na wpływ czynników atmosferycznych. Tworzywo LLDPE charakteryzuje się 

bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, dużą odpornością na pękanie i naprężenia oraz wysokim 

zakresem stabilności termicznej. Tworzywo jest zabezpieczone filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV. 

Polietylen LLDPE jest niewrażliwy na większość substancji chemicznych oraz nie wydziela toksycznych 

pierwiastków. 

Słupy nośne zestawów tematycznych zaprojektowano z rur stalowych o średnicy 114 mm i grubości ścianki 2,5 

mm. Słupy nośne należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami 

poliestrowymi. 

Podesty, część pochyli oraz schodków wejściowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej 

proszkowo. Blacha stalowa wyprofilowana, z wytłoczeniami, które czynią powierzchnię antypoślizgową. W 

podestach wykonać otwory do odprowadzania wody z ich powierzchni. 

Elementy linowe wykonać z lin polipropylenowych o wzmocnionym rdzeniu, średnicy 16 mm, odpornych na 

przecięcia, przetarcia i warunki atmosferyczne. 

Łączenie elementów do słupów nośnych wykonać za pomocą obejm aluminiowych zaciskowych. Obejmy 

malowane proszkowo na określoną kolorystykę. Montaż poprzez obejmy powoduje, że w słupach nośnych nie są 

wykonywane otwory a rozkład poszczególnych elementów można modyfikować. 

Łańcuch ze stali nierdzewnej gr. 5 mm o krótkich ogniwach. Krótkie ogniwa uniemożliwiają zakleszczenie 

palców w ogniwach łańcucha. Słupy nośne należy zabetonować bezpośrednio w fundamencie z betonu B20. 

Wymaga się, by fundament był posadowiony 10 cm poniżej terenu. Górna powierzchnia fundamentu powinna 

być, zgodnie z normą PN-EN 1176 umieszczona w stosunku do nawierzchni terenu: 

-fundament profilowany - górna krawędź fundamentu musi być umieszczona minimum 20 cm poniżej poziomu 

gruntu. Norma wymaga zastosowania fundamentu o odpowiednim kształcie. 

-fundament nieprofilowany - górna krawędź fundamentu musi być umieszczona minimum 40 cm poniżej 

poziomu gruntu. 

Jeśli fundament jest cały zakryty przez urządzenie to powyżej przedstawione opisy nie obowiązują i można 

stosować fundament do samej granicy gruntu. 

Zastosowano zestawy zabawowe oraz pojedyncze urządzenia wolnostojące, które będą jak najbardziej 

różnorodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość rozwijania umiejętności 

motorycznych. Na placu zabaw przewiduje się montaż regulaminu placu zabaw oraz ławek i koszy na śmieci. 

Przy każdym urządzeniu przewidziano także umieszczenie tabliczki informującej o sposobie korzystania z 

danego urządzenia. 

Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy 

urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne  

2. Nawierzchnia placu zabaw 

Teren posiada nawierzchnię trawiastą, którą się adaptuje. Strefy bezpiecznego upadku dla projektowanych 

urządzeń zabawowych zaprojektowano z warstwy piasku grubości 40 cm. Grunt z wykopów pod stopy 

fundamentowe i projektowane strefy bezpieczne należy rozplantować po terenie działki. Nawierzchnię należy tak 

ukształtować aby umożliwić odpływ wody poza teren placu zabaw – zagospodarowanie w granicach działki 

3. Elementy składowe placu zabaw: 

a) Elementy składowe dla przedszkolaków zestaw kosmiczny - bezpieczna strefa użytkowania -1310cmx1010 

cm, maksymalna wysokość upadku - 240 cm 

Ze względu na możliwą wysokość swobodnego upadku należy wykorytować strefę bezpieczną na głębokość 

40cm i wypełnić ją piaskiem o wielkości ziarna od 0,2 do 2,0mm wykonując warstwę rozdzielającą z gruntem 

rodzimym z geowłókniny przepuszczalnej. 

 

• Wieża - podest h=240 cm. 

• Podest h=240 cm. 

• Podest h=85 cm - 2 szt. 

• Wieża - podest h=l 00 cm. 

• Podest h=100 cm. 



• Trap łączący z daszkiem. 

• Schodki wejściowe z poręczami - 2 szt. 

• Drabinka wejściowa. 

• Wejście z dyskami - 2 szt. 

• Zjeżdżalnia prosta otwarta. 

• Zjeżdżalnia prosta tubowa. 

• Zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta. 

• Zjeżdżalnia spiralna otwarta. 

• Zjeżdżalnia duża spiralna tubowa. 

• Barierka bulaj - 2 szt. 

• Daszek spodek - 2 szt. 

• Podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej otwartej h=120 cm. 

• Stopień. 

• Barierka pełna 5 szt. 

• Barierka metalowa. 

• Element dekoracyjny antenka - 4 szt. 

• Element dekoracyjny statek kosmiczny - 2 szt. 

 

b) Elementy składowe kompletnego zestawu wspinaczkowego dla dzieci starszych: 

- wymiary zestawu: wysokość 260 cm, długość 1755 cm, szerokość 1395 cm. 

- bezpieczna strefa użytkowania 2055 x 1745 cm, maksymalna wysokość upadku — 230 cm 

Strefa bezpieczeństwa średnica: ≈550 cm 

Ze względu na możliwą wysokość swobodnego upadku należy wykorytować strefę bezpieczną na głębokość 

40cm i wypełnić ją piaskiem o wielkości ziarna od 0,2 do 2,0mm wykonując warstwę rozdzielającą z gruntem 

rodzimym z geowłókniny przepuszczalnej. 

Elementy składowe: 

 

• Ścianka wspinaczkowa - 8 szt. 

• Zjeżdżalnia. 

• Obręcze potrójne zawieszone jedna nad drugą. 

• Drabinka pozioma. 

• Obręcz pojedyncza. 

• Obręcz pojedyncza pionowa. 

• Dyski do przechodzenia - 8 szt. 

• Drabinka wejściowa do zjeżdżalni. 

• Drabinka wspinaczkowa - 7 szt. 

• Kratownica linowa. 

• Uchwyty do przechodzenia. 

• Pomost linowy z podwieszanymi stopniami. 

 

c) Elementy sprawnościowe wolnostojące 

• Telefon - wymiary urządzenia 440 cm x 80 cm, bezpieczna strefa użytkowania: 740 cm x 380 cm. 

• Orbita - średnica 200 cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 500 cm. 

• Przejście tunelowe ze skałką wspinaczkową - Wymiary urządzenia 140 cm x 120 cm, bezpieczna strefa 

użytkowania: 440 cm x 420 cm. 

• Siedzisko obrotowe - wymiary urządzenia 60 cm x 50 cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 

360 cm. 

• Huśtawka wagowa ważka na sprężynach - wymiary urządzenia 210 cm x 52cm, bezpieczna strefa 

użytkowania: 510 cm x 352 cm. 

• Równoważnia łamana - wymiary urządzenia 250 cm x 190 cm, bezpieczna strefa użytkowania: 550 cm x 

490 cm. 

• Pieńki do przeskakiwania - 5 szt. Wymiary pieńka 45 cm x 45 cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o 

średnicy 345 cm. 



d) Elementy małej architektury i inne: 

• Kosz na odpady – 1 szt.  

Kosz na odpady metalowy z daszkiem zabezpieczony poprzez malowanie proszkowe (kolor wg ustaleń 

Inwestora). Podstawa kosza dająca możliwość montażu i betonowania bezpośrednio w gruncie. Pojemność kosza 

około 30-50l.  

 

• Tablica regulaminowa – 1 szt. 

Tablica projektowana jako metalowa, zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (wg ustaleń Inwestora), 

betonowana w gruncie. 

 

 

 

• Ławka – 2 szt. 

Ławka o konstrukcji wykonanej z profili metalowych z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna. Profile 

metalowe zabezpieczone malowaniem proszkowym (kolor wg ustaleń Inwestora). Elementy drewniane (kolor wg 

ustaleń Inwestora) zabezpieczone przed zmiennym oddziaływaniem atmosferycznym. Podstawa ławek powinna 

dawać możliwość betonowania bezpośrednio w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Ławki  o wymiarach 

180x50x80cm. 


