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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.
Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr.
ewid. 403/20, 403/21, 403/30, przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach.
Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako plac zabaw o powierzchni ok.
300 m2.
Teren przeznaczony pod lokalizację placu zabaw obecnie użytkowany jest
jako teren zielony usytuowany od strony nowo wybudowanej drogi.
1.2.
Charakterystyczne
budowlanych.

parametry

określające

zakres

robót

1.2.1.Powierzchnia placu zabaw ok. 300 m2 .
1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca
zrealizuje
wszystkie
prace
niezbędne
do
wykonania
i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in.
przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu
budowy.
1.2.4. Ukształtowanie terenu:
Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym
nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego
ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw.
1.2.5. Pozostałe elementy zagospodarowania działek 403/20, 403/21,
403/30.
Na terenie obszarze sąsiadującym znajduje się komunikacja piesza, budynek
szkoły i przedszkola oraz tereny zielone. Na obszarze, na którym ma powstać
plac zabaw obecnie znajduje się teren zielony o nawierzchni trawiastej.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.3.1.Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu
placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);
1.3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje
administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane.
1.3.3. W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót
wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej,
1.3.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

projekt budowlany, wykonawczy
- 4 egz.

przedmiar robót
- 1 egz.

kosztorys inwestorski
- 1 egz.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1 egz.

wszystkie wyżej dokumenty w wersji elektronicznej na
nośniku CD/DVD
- 1 egz.
UWAGA:
1. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i
zatwierdzane przez Inwestora (dot. m.in. rodzaju zabawek,
nawierzchni).
2. Zastosowane urządzenia muszą posiadać Certyfikat z kontroli Centrum
Kontroli Placów Zabaw.
1.3.5.Inne uwarunkowania.
 Powstałe w trakcie wykonywania robót:
 ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać
zutylizowane
na
koszt
Wykonawcy.
Wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu
stosownych dokumentów.
 nadmiar ziemi zostanie wywieziony i rozplantowany przez
wykonawcę na własny koszt
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 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład,
porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na
terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać
je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy
uporządkować teren.
 dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa wymienionymi w CZĘŚCI
INFORMACYJNEJ
pkt
1.3.1.
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4.1.Informacje ogólne.
W ramach przedmiotu zamówienia należy:
 wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno użytkowego
oraz
uzyskać
stosowne
decyzje
administracyjne
zezwalające na rozpoczęcie robot,
 dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacja
techniczną,
 wykonać roboty budowlane,
 uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do
dopuszczenia obiektu do użytkowania,
 przeprowadzić
szkolenie
pracowników
wskazanych
przez
Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń.
1.4.2. Opis ogólny zadania inwestycyjnego.
a) Opis ogólny
Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć
dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopni sprawności fizycznej i
intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu
rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych
form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie,
czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być
zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do
ćwiczeń,
ścianki
wspinaczkowe,
pomosty,
równoważnie,
pochylnie,
przeplotnie oraz kolorowe huśtawki).
Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie
powierzchni placu zabaw:
 nawierzchnią bezpieczną poliuretanową;
 nawierzchnią komunikacji z kostki betonowej;
 nawierzchnią trawiastą;
Plac zabaw będzie ogrodzony.
b) W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy wykonać:
Plac zabaw - obejmuje n/w, minimalny, przykładowy zakres urządzeń:
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Zestaw zabawowy
Piaskownica z możliwością przykrycia
Bujak sprężynowy
Huśtawka wahadłowa podwójna
Karuzela
Ławeczka z oparciem
Kosz na śmieci
Tablica informacyjna z regulaminem

Nawierzchnie:

1
1
2
1
1
3
2
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

 nawierzchnia
poliuretanowa
na
(dotyczy
stref
bezpieczeństwa urządzeń zabawowych);
 nawierzchnia komunikacji o powierzchni ok. 8 m2 – dojście
do placu;
 nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostałego terenu);
 strefy
bezpieczeństwa
zabawek
wydzielić
poprzez
zastosowanie obrzeży elastycznych
 przy chodniku zastosować obrzeża betonowe, obustronnie.

c) Opis urządzeń - znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis
przykładowych urządzeń zabawowych.
2. OPIS
WYMAGAŃ
ZAMAWIAJĄCEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.
Cechy
obiektu
konstrukcyjnych

dotyczące

W

STOSUNKU

rozwiązań

DO

budowlano-

2.1.1.
Ogólne wymagania dla wykonania i montażu
urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:
a) powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;
b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,
c) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o
ogólnym bezpieczeństwie produktów,
d) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób
umożliwiający
zachowania
bezpiecznych
stref
pomiędzy
urządzeniami,
określonych
w
dokumentacji
dotyczącej
utworzenia placu zabaw.
e) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu
zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje
polskiego
Centrum
Akredytacji,
a
w
przypadkach
niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia
deklaracji zgodności z Polskimi Normami:
f) PN-EN 1176-1: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
g) PN-EN 1176-2: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2:
7

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
huśtawek.
h) PN-EN 1176-3: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
zjeżdżalni.
i) PN-EN 1176-6: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
urządzeń kołyszących.
j) PN-EN 1176-7: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
k) PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokości upadku.
l) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna
zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania
z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu
zabaw, numery telefonów alarmowych
m) zamontowane i wbudowane na placu zabaw wyposażenie
musi posiadać CERTYFIKAT Z KONTROLI CENTRUM
KONTROLI PLACÓW ZABAW
Szczegółowe
wymagania
materiałowo-konstrukcyjne
dla
poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI
GRAFICZNEJ PFU - Opis przykładowych urządzeń zabawowych.
2.1.2.
Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.
Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów
betonowych,
kamiennych
i
innych,
stanowiących
zagrożenie
dla
użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych.
2.1.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa
 Projektuje
się
nawierzchnię
poliuretanową
np.
z
płyt
amortyzujących o grubości 45 mm i o maksymalnej wysokości
upadku 1,5 m. Płyty układane na przygotowaną nawierzchnię
piaszczystą wyrównaną ze spadkiem poziomym 5 mm, na której
należy ułożyć geowłókninę a następnie kratki podkładowe z
tworzywa
sztucznego,
wypełnione
kruszywem
i
całość
zagęszczona mechanicznie.
 strefy bezpieczeństwa wydzielić poprzez zastosowanie obrzeży
elastycznych
 Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm:
 PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
 PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące
upadki
 Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które
posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o
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wyrobach budowlanych, technologia
techniczną dla przyjętego systemu

zgodna

z

aprobatą

2.1.2.2. Nawierzchnia komunikacji
 Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieżki)
nawierzchnię z kostki betonowej gr 6 cm,
 Nawierzchnię
w/w
ciągów
należy
ograniczyć
obrzeżem
betonowym,
 W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować
odpowiedni spadek.
 Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które
posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą
techniczną dla przyjętego systemu
2.1.2.3
Nawierzchnia trawiasta
 Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią
trawiastą.
 Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren
(usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).
 Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało
urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę
kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie
darni z rolki lub zasiew trawy należy wyrównać.
 Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości
większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.
2.1.2.4
Ogrodzenie placu zabaw
 Projektuje się wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 1,0 m
wykonanego z prętów poziomych i pionowych fi 4 mm, o oczku
50x200 z bezpiecznym zakończeniem paneli osadzonego na
słupkach
za
pomocą
obejm,
podkładek
dystansowych,
ocynkowanych nakrętek, ocynkowanych podkładek oraz śrub
zamkowych.
 Słupki stalowe 60 x 40 mm ocynkowane ogniowo.
 Furtka p wym. 1000x1000 mm wypełniona matą zgrzewana z
prętów poziomych 2 x fi 6 mm i pionowego 1 x fi 5 mm,
ocynkowana ogniowo.
2.2. Warunki

wykonania
i
odbioru
robót
budowlanych
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale 3

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z
opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z
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1990 r. tom I Budownictwo ogólne., na
podstawie których należy
opracować Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót.
2.3. Podmioty

wykonujące
roboty
uprawnienia do ich wykonania.

powinny

posiadać

stosowne

2.4. Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do istniejących
elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni).
2.5. Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod
względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością
oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) – lokalizacja
w odległości nie mniejszej niż 10m od wydzielonych stanowisk postojowych
dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc
gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów
technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby
zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają
wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Przepisy prawa i normy przywołane w pkt.1.3.1. CZĘŚCI OPISOWEJ
PFU.
2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
robót budowlanych:
- Wyciąg z Geoportalu Kielce z lokalizacją działki i zaznaczoną granicą
inwestycji.
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA
1. Opis przykładowych urządzeń zabawowych
Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem
funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia
równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.
A. Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci składający się z m. in.
następujących elementów:
 wysoka wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 140cm - 1
sztuka
 wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 90cm - 1 sztuka
 podest na wysokości 90cm - 1 sztuka
 trap łączący z poręczami - 1 sztuka
 drabinka wejściowa - 1 sztuka
 wejście strażackie - 1 sztuka
 tablica do rysowania - 1 sztuka
 most linowy - 1 sztuka
 duża zjeżdżalnia - 1 sztuka
 mała zjeżdżalnia - 1 sztuka
 gra integracyjna kółko i krzyżyk - 1 sztuka
 belka balansująca - 1 sztuka
 kratownica linowa - 1 sztuka
1) Cały zestaw należy zaprojektować i wykonać jako osadzony w podłożu
na stalowych kotwach, ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie
(zabezpieczenie drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci).
2) Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
3) Podesty oraz trap łączący wykonane z płyty HDPE.
4) Daszki, zabudowy boczne chroniące przed upadkiem wykonane z płyty
HDPE.
5) Poręcza przy trapie łączącym wykonane z desek o grubości 4cm i
szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi.
6) Belka balansująca wykonana z deski o grubości 4cm pomalowanej
farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi.
7) Łańcuch techniczny kalibrowany 6mm ocynkowany.
8) Szczeble drabinki wejściowej wykonane z desek o grubości 4cm i
szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi.
9) Uchwyty przy drabince wejściowej wykonane z rurek stalowych
ocynkowanych oraz malowanych proszkowo.
10)
Wejście strażackie wykonane z rurek stalowych ocynkowanych
oraz malowanych proszkowo.
11)
Poręcz nad dużą zjeżdżalnią wykonana z rurki stalowej
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
12)
Zjeżdżalnie wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego.
13)
Gra kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa sztucznego.
14)
Tablica do rysowania wykonana ze sklejki liściastej,
wodoodpornej, pokrytej specjalną farbą tablicową
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15)
Pomost linowy oraz kratownica linowa wykonane z lin
polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem,
łączenia lin wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego.
16)
Zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa
sztucznego.
17)
Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach
wykonanych z tworzywa sztucznego
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B. Piaskownica z możliwością przykrycia o wymiarach 3,1 x 3,1 z
czterema siedziskami umieszczonymi w narożnikach (dopuszczalna
sześciokątna) o max. powierzchni 9,5 m2 wypełniona piaskiem – 1
szt.
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Konstrukcja piaskownicy wykonana z drewna (kantówka o wymiarach
10cm x 10cm o zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą
próżniowo-ciśnieniową,
Siedziska piaskownicy wykonane z desek o grubości 3cm i szerokości
15cm impregnowanych metodą próżniowo-ciśnieniową,
Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi
na bazie oleju tungowego, minimalizującymi powstawanie pęknięć,
Standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym oraz
zielonym,
Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z
tworzywa sztucznego,
Przykrycie
zabezpieczające
piasek
przed
zanieczyszczeniami
zewnętrznymi,

C. Bujak sprężynowy (różne rodzaje), pojedynczy bujak zamontowany na
sprężynie – 2 szt.
1) Konstrukcja
bujaka
na
sprężynie
wykonana
z
materiału
charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na
korozję
spowodowaną
niekorzystnym
wpływem
warunków
atmosferycznych
2) Sprężyna ocynkowana oraz malowana proszkowo
3) Sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą
stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo
4) Bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym
na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
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D.

Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i
kubełkowym – 1 szt.
- wysokość maksymalna - 220cm
- długość maksymalna - 300cm
- szerokość maksymalna – 350cm
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Konstrukcja huśtawki wykonana z drewna (kantówka o wymiarach
10cm x 10cm oraz 12cm x 12cm o zaokrąglonych krawędziach)
impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową,
Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi
na bazie oleju tungowego,
Huśtawka wahadłowa posadowiona w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo,
Łańcuch ocynkowany,
Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z
tworzywa sztucznego,
Siedziska wykonane z metalu pokrytego gumą
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E.

Karuzela platformowa z miejscami do siedzenia i kołem
obrotowym – 1 szt.
- wysokość - 80cm
- średnica - 150cm
- głębokość posadowienia - 70cm
1) Konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych,
2) Elementy stalowe konstrukcji karuzeli zabezpieczone przed korozją
poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe,
3) Platforma karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,
4) Siedziska karuzeli wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o
strukturze antypoślizgowej,
5) Nieruchome względem karuzeli koło obrotowe wykonane ze stali
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo,
6) Stalowe łożysko zabezpieczone przed możliwością dostania się
zanieczyszczeń,
7) Karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na
stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo,
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F.

Ławeczka z oparciem – 3 szt.

- wysokość maksymalna - 90cm
- długość maksymalna - 150cm
- szerokość maksymalna – 60cm
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Konstrukcja ławki wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x
10cm o zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą
próżniowo-ciśnieniową,
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o grubości 3cm,
Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi
na bazie oleju tungowego,
Ławka z oparciem posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym
na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo
Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z
tworzywa sztucznego
Na szczytach belek pionowych umieszczone specjalne nakładki z
tworzywa sztucznego
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G.

Kosz na śmieci – 2 szt.

- wysokość maksymalna - 80cm
- długość maksymalna - 46cm
- szerokość maksymalna – 46cm
1) Konstrukcja regulaminu placu zabaw wykonana z drewna(deski gr. 3
cm i 4 cm) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową,
2) Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi
na bazie oleju tungowego,
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H.

Tablica informacyjna z regulaminem, Tablica z regulaminem
określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazującym,
na
wypadek
zaistnienia
sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów
alarmowych – wysokość min. 1,65 m – 1 szt.
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Konstrukcja regulaminu placu zabaw wykonana z drewna (kantówka o
wymiarach
10cm
x
10cm
o
zaokrąglonych
krawędziach)
impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową,
Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi
na bazie oleju tungowego,
Tablica regulaminowa wykonana z blachy ocynkowanej o załamanych
krawędziach i zaokrąglonych narożnikach,
Wymiar tablicy regulaminowej 50cm x 70cm,
Konstrukcja nośna regulaminu posadowiona w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo,
Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z
tworzywa sztucznego.
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2. Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne.
Konstrukcje elementów wyposażenia placu zabaw powinna być zgodna z
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
budowlanej, przenosić obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz
zapewnić trwałość urządzeń. Konstrukcja elementów małej architektury musi
spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne
stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw
powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub
żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia).
Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad
powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym
fundamencie min 60 cm w gruncie bądź poprzez bezpośrednie zamocowanie
elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocą kotew metalowych z
uprzednim dokonaniem impregnacji .
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym
wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami,
posiadającymi wymagane atesty higieniczne.
Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak:
drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi
na działanie warunków atmosferycznych. Łby wkrętów należy ukryć w
plastykowych wkładkach.
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na
placu zabaw muszą być odporne na ciągłe działanie warunków
atmosferycznych.
Ponadto przy doborze zabawek należy uwzględnić:
 na urządzeniach powinny znajdować się tabliczki znamionowe, podające
informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i
numerze normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano,
 przy montażu bezwzględnie należy zachować strefy bezpieczeństwa
zabawek i urządzeń,
 nie dopuszcza się zakopywania lub zabetonowywania elementów
drewnianych bezpośrednio w gruncie,
 wszystkie urządzenie ze sklejki powinny być odpowiednio zabezpieczone
przez wpływem warunków atmosferycznych. Pomalowanie sklejki
impregnatem koloryzującym jest niewystarczające,
 zastosowane urządzenia nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi,
wystających śrub, itp.,
 dobierać tak urządzenia aby otwory w nich występujące (okienka,
otwory między stopniami schodów) nie stwarzały niebezpieczeństwa
zakleszczenia lub zaklinowania np. paluszka, rączki, stopy, głowy
dziecka.
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