
Załącznik A do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ 1 Dostawa wraz z montażem – urządzenia zabawowe. 

Lp. Lokalizacja placu zabaw Nazwa urzadzenia ilość 

 
1 

 
Piekło Górne 

karuzela tarczowa  1 

bujak sprężynowiec 1 

tablica z regulaminem 1 

 
2 

 
Piekło Dolne 

karuzela tarczowa 1 

słup do koszykówki, tablica, 
tuleje, obręcz, siatka do obręczy 

 
1 

3 Sucha Huta słupki wielofunkcyjne, siatka kpl. 

4 Borowina barierki kpl. 

5 Przywidz słupki do siatkówki, tuleje, siatka, 
linie, dekle 

kpl. 

 

Bujak - korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg wykonany z płyty HDPE barwionej w masie, 

sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. 

Karuzela tarczowa z platformą i stolikiem - stal cynkowana malowana proszkowo, platforma pokryta 

aluminiową blachą przymocowana do rury ze stolikiem, mechanizm łożyskowy nie wymagający 

konserwacji, średnica minimum 150 cm. 

Tablica z regulaminem - stal cynkowana malowana proszkowo, elementy łączące wykonane ze stali 

nierdzewnej, płyta tablicy wykonana z blachy stalowej, wysokość nie mniej niż 170 cm. 

Słup do koszykówki – wysięg 160cm, przeznaczony do montażu w tulei, przystosowany do  regulacji 

tablicy, profil stalowy, cynkowany ogniowo, w komplecie tuleje. 

Obręcz – wzmocniona, malowana proszkowo, przystosowana do mocowania siatki łańcuchowej. 

Siatka do obręczy – łańcuchowa, cynkowana. 

Tablica – epoksydowa laminowana z ramą ocynkowana, 90x120cm. 

Słupki wielofunkcyjne – przeznaczone do montażu w tulei, profile stalowe minimum fi 76mmm, 

malowane proszkowo, jeden słupek z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi 

siatki, wysokość minimum 285 cm, w komplecie tuleje. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w 

zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. 

Siatka – oczko 10x10cm, polipropylen bezwęzłowy, linka naciągowa górna stalowa, linka naciągowa 

dolna polipropylenowa, grubość splotu minimum 3 mm., wymiary 9.5x1m, długość linki minimum 

13,4m. 

Barierki – przęsło: 3 szt. długość minimum 2440 mm wykonane z prętów, kształtowników i ceowników 

stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, do zabetonowania. Pręt minimum 8 mm., ceownik 

60x40x3mm. Słupek: 2 początkowe i 2 środkowe, stal, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, 

wysokość po zabetonowaniu 1000mm. (300mm do zabetonowania), kolor szary. 



Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym 
mimośrodkowo, płynna regulacja wysokości siatki, profil aluminiowy owalny 120x120mm, korbka 
składana, chowana w słupku, wraz z antenkami. 
 
Tuleja cynkowana ogniowo wraz z krzyżakiem do mocowania słupków w piasku (łatwość demontażu 
tulei) szt. 2 w komplecie z belkami drewnianymi impregnowanymi szt. 6. 
 
Dekiel zabezpieczający tuleje z krzyżakiem (gumowy) szt. 2. 
 
Linie boiska do siatkówki plażowej z możliwością regulacji długości. Linie maja spełniać wszystkie 
wymogi FIVB oraz PZPS. Wymiary boiska to 16m x 8m, szerokość linii nie mniej niż 5cm. Wykonane z 
taśmy polipropylenowej. W skład kompletu wchodzą 4 kwadratowe deseczki wykonane z tworzywa 
odpornego na warunki atmosferyczne o wymiarach minimum 140mm x 140mm, które zastępują 
szpilki. Kolor czerwony. 
 
Siatka do siatkówki plażowej Profesjonalna. Norma FIVB. Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 
mm. Linka stalowa, boczne wzmocnienia, 4 brzegi obszyte taśmą kolor czerwony z trwale 
naniesionym logo UG Przywidz, na taśmie górnej oraz dolnej. Długość siatki 8 m. W komplecie 
zintegrowane antenki jednoczęściowe żółto-czerwone lakierowane..  
 
Urządzenia zabawowe winny zawierać wszystkie elementy niezbędne do zamocowania w podłożu 

(kotwy i inne elementy). 

 

CZĘŚĆ 2 Dostawa – urządzenia rekreacyjne. 

L
p. 

Lokalizacja  Nazwa urządzenia ilość 

 
 
1 

 
 

Borowina 

Urządzenie dwustanowiskowe 
steper, narciarz 

1 

Urządzenie dwustanowiskowe 
przyciągacz, wypychacz 

1 

Prostowacz pleców 1 

 
2 

 
Jodłowno 

Urządzenie dwustanowiskowe 
bioderka, narciarz 

1 

 
3 

 
Marszewo 

Urządzenie trzystanowiskowe 
bioderka, chodzik, narciarz 

1 

Urządzenie dwustanowiskowe 
bioderka, narciarz 

1 

 
4 

 
Olszanka 

Urządzenie dwustanowiskowe 
bioderka, narciarz 

1 

Pajacyk 1 

5 Pomlewo Nordic Walking 1 

6 Sucha Huta Pajacyk 1 

 
7 

 
Stara Huta 

Urządzenie trzystanowiskowe 
bioderka, chodzik, narciarz 

1 

Pajacyk 1 

 

Materiał: stal nierdzewna, stopki antypoślizgowe blacha aluminiowa, łożyska kryte. 


