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1.

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania

Zakup wyposażenia placu zabaw – lista i opis elementów:

1. Samochód ze zjeżdżalnią – 1 sztuka
Wielofunkcyjny zestaw zabawowy w kształcie samochodu Uwagi ogólne do zestawu:
-

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego, warstwowo (kantówka minimum 100mmx100mm o zaokrąglonych
krawędziach).
Cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę
Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane proszkowo w kolorze.
Śruby ocynkowane, powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.
Zjeżdżalnia wykonana z: Ślizg ze stali nierdzewnej, boki sklejka wodoodporna.
Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki.

Opis techniczny wchodzących w skład elementów:
-

Całość ma przypominać samochód o długości minimum 2,2 m Konstrukcja wykonana sosnowego drewna klejonego.
Zjeżdżalnia na wysokości minimum 60 cm: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką
wodoodporną
Boki bok i dach mają być ze sklejki wodoodpornej.

Rysunek ma charakter poglądowy

2. Kiwak typu skuter – 1 sztuka
HUŚTAWKA NA SPĘŻYNIE – KIWAK Z PŁYTY HDPE
-

Sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej
Ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie
Całość wykonana z płyty HDPE, musi przypominać skuter lub motocykl.

Rysunek ma charakter poglądowy

3. Huśtawka typu Ważka – mała
-

Konstrukcja nośna -podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo.
Uchwyt wykonany zgodnie z rurki stalowej malowanej proszkowo.
Oparcie siedziska wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką wodoodporną.
Belka poprzeczna o długości minimum 2 m z drewna z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię.

Rysunek ma charakter poglądowy

4. Kosz na śmieci
5. Ławka typu Gladiator
6. Tablica zawierająca opisowy i obrazkowy regulamin korzystania z placu zabaw
Pozostałe wymagania:
- Certyfikat CE
- Wymagane przepisami atesty bezpieczeństwa
- Szczegółowa instrukcja użytkowania – w języku polskim
- Szczegółowa instrukcja montażu – w języku polskim

