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Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia
1. Stan istniejący:
Na teren istniejącym jest placu zabaw o nawierzchni piaskowej gr 30 cm.
2. Stan projektowany
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do placu zabaw przy ul. Szwajcaria w Suwałkach.
* Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty Zamawiającemu:
- karty techniczne produktu lub karty produktu potwierdzające parametry wymagane przez
Zamawiającego,
Plac zabaw przy ul. Szwajcaria (dz. o nr geod. 20478)
1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych :
- Chata Trapera – 1 kpl.
- Kosz na śmieci parkowy betonowy z kopułą – 2szt.
Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty, lub deklaracje
zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty, czy deklaracje zgodności Wykonawca jest
zobowiązany złożyć do akceptacji przed wbudowaniem. Muszą one dotyczyć poszczególnych
urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub
zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref
bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do
podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia
rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie
poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno - zabawowych powinny być wykonane ze stali
nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.
Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.
Załączone zdjęcia przykładowych urządzeń zabawowych oraz szczegółowe opisy mają na
celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego, co do funkcji zabawowych i rodzaju urządzeń,
parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry
należy traktować jako minimalne.
Opisy urządzeń zabawowych wraz z przykładami spełniającymi wymagania Zamawiającego .
(Załączone zdjęcia przykładowych urządzeń zabawowych oraz szczegółowe opisy mają na celu
zobrazowanie wymagań Zamawiającego, co do funkcji zabawowych i rodzaju urządzeń, parametrów
technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry należy traktować
jako minimalne).
1. Chata Trapera - urządzenie w kształcie domku z dwuspadowym dachem oraz z umieszczoną
centralnie ławeczką wewnątrz. Wymiary 100 x 213 cm, wysokość 138 cm, strefa
bezpieczeństwa 400 x 513 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 138 cm.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej
jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.
Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL
o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.
Antypoślizgowa płyta podestowa HPL o grubości 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego
drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe
i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.
System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą
sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.
2. Kosz na śmieci z kopułą

Kosz wykonany z betonu płukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów.
Uwaga: wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw powinny posiadać właściwe – wymagane
przepisami atesty, certyfikaty dopuszczające do użytkowania.

