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Załącznik nr 9 

 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  

(dotyczy zadania nr 2 i 3) 

 

1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu 

niektórych urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami niektórych 

urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 

2. Rozwiązania równoważne: 

1) Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7, art. 29 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych 

i technologicznych Zamawiającego, 

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla opisywanych urządzeń, 

3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. 
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Zadanie 2. Urządzenia placu zabaw - Huśtawka metalowa potrójna z bocianim gniazdem: 

 

 
 

 
Przybliżone parametry: 

Urządzenie ok. 2,00 x 5,60 m 

Strefa bezpieczeństwa ok. 7,50 x 6,00 m 

Wysokość swobodnego upadku ok. 1,70 m 

Wysokość urządzenia ok. 2,30 m 

 

Zastosowane materiały: Elementy konstrukcyjne z profili stalowych o przekroju min. 60 x 60 mm, zabezpieczonych 

podkładem cynkowym i malowanych proszkowo, Łańcuchy ze stali nierdzewnej, siedzisko gumowe z rdzeniem 

stalowym, siedzisko bocianie gniazdo z lin polipropylenowych 

 

Sposób montażu – Urządzenie montowane w betonowych fundamentach. 
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Zadanie 3. Urządzenie do ćwiczeń nas plac zabaw  - Orbitrek – Narciarz - Pylon: 

 

 
 

 
Przybliżone parametry: 

Urządzenie ok. 3,20 x 0,60 m 

Strefa bezpieczeństwa ok. 6,20 x 3,60 m 

Wysokość swobodnego upadku ok. 0,40 m 

Wysokość urządzenia ok. 1,85 m 

 

Zastosowane materiały:  

Elementy wykonane ze stali – elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo – wysoka odporność na 

uszkodzenia mechaniczne i zabezpieczenie przed korozją. 

Śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami 

samo-kontrującymi. 

Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami.  

Pokrywy zabezpieczające elementy mocujące z aluminium, podstopnice z płyty HDPE. 

 

 

Sposób montażu – Urządzenie montowane w betonowych fundamentach. 

 


