
Załącznik Nr 3 do rozeznania cenowego Nr IGWK.Z.5.RC.2020 – Opis przedmiotu zamówienia 

1) Zadanie Nr 1 – Wykonanie placu zabaw w Antoniowie 

Dz. nr ew. gr. 83/1 obręb Antoniów 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 83/1 w obrębie Antoniów, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 

 
 

Huśtawka podwójna– 1 szt. 

Huśtawka podwójna wyposażona w siedzisko koszykowe, dla starszego wygodne siedzisko 

standardowe. 
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Zjeżdżalnia  – 1 szt. 

 

 
 

Ławki parkowe – 2 szt. 

Min. długość 160 cm 
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2) Zadanie Nr 2 – Wykonanie placu zabaw w Grębenicach 

Dz. nr ew. gr. 301/2 obręb Grębenice 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 301/2 w obrębie Grębenice, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 

 
 

Huśtawka podwójna– 1 szt. 

Huśtawka podwójna wyposażona w siedzisko koszykowe, dla starszego wygodne siedzisko 

standardowe. 
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Zjeżdżalnia  – 1 szt. 

 

 
 

Ławki parkowe – 2 szt. 

Min. długość 160 cm 

 

 

Tablica z regulaminem – szt. 1  
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3) Zadanie Nr 3 – Wykonanie placu zabaw w Malkowie 

Dz. nr ew. gr. 59 obręb Malków 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu), dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 59 w obrębie Malków, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 

 
 

 

Zjeżdżalnia  – 1 szt. 
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Karuzela tarczowa  – 1 szt. 

Karuzela obrotowa tarczowa wyposażona w siedziska i kierownicę. 

 
Bujak – 1 szt. 

Bujak sprężynowy pojedynczy. 

 
Tablica z regulaminem – szt. 1  

  



Załącznik Nr 3 do rozeznania cenowego Nr IGWK.Z.5.RC.2020 – Opis przedmiotu zamówienia 

4) Zadanie Nr 4 – Doposażenie placu zabaw w Marcinkowie 

Dz. nr ew. gr. 139/2 obręb Marcinków 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 139/2 w obrębie Marcinków, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 

 
 

 

Zjeżdżalnia  – 1 szt. 
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Karuzela tarczowa  – 1 szt. 

Karuzela obrotowa tarczowa wyposażona w siedziska i kierownicę. 

 
Bujak – 1 szt. 

Bujak sprężynowy pojedynczy. 

 
Tablica z regulaminem – szt. 1  

  



Załącznik Nr 3 do rozeznania cenowego Nr IGWK.Z.5.RC.2020 – Opis przedmiotu zamówienia 

5) Zadanie Nr 5 – Doposażenie placu zabaw w Miedznej Murowanej 

Dz. nr ew. gr. 242/1 Obręb Miedzna Murowana  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 242/1 w obrębie Miedzna Murowana, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Karuzela tarczowa – 1 szt. 

Karuzela obrotowa tarczowa wyposażona w siedziska i kierownicę. 
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6) Zadanie Nr 6 – Wykonanie placu zabaw w Nadolu 

Dz. nr ew. gr. 686/3 obręb Nadole 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 686/3 w obrębie Nadole, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Karuzela tarczowa – 1 szt. 

Karuzela obrotowa tarczowa wyposażona w siedziska i kierownicę. 

 
Ławki parkowe – 2 szt. 

Min. długość 160 cm 
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Huśtawka podwójna– 1 szt. 

Huśtawka podwójna wyposażona w siedzisko koszykowe, dla starszego wygodne siedzisko 

standardowe. 

 
Tablica z regulaminem – szt. 1  
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7) Zadanie Nr 7 – Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Niemojowicach 

Dz. nr ew. gr. 295 obręb Niemojowice 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 295 w obrębie Niemojowice, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka podwójna– 1 szt. 

Huśtawka podwójna wyposażona w siedzisko koszykowe, dla starszego wygodne siedzisko 

standardowe. 

 
Karuzela tarczowa – 1 szt. 

Karuzela obrotowa tarczowa wyposażona w siedziska i kierownicę. 
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Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 zestaw 

Zestaw składający się m. in. ze zjeżdżalni, drabinki poziomej, wyposażony w daszek. 

 
Twister 2w1 – siedzący i stojący – 1 szt. 
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Motyl pojedynczy – 1 szt. 
 

 
 

 

Tablica z regulaminem – szt. 2 (osobno dla urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw) 
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8) Zadanie Nr 8 – Wykonanie placu zabaw w Ruszenicach 

Dz. nr ew. gr. 43 obręb Ruszenice 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 43 w obrębie Ruszenice, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.  

 
Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 
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Karuzela tarczowa – 1 szt. 

Karuzela obrotowa tarczowa wyposażona w siedziska i kierownicę. 

 
Bujak – 1 szt. 

Bujak sprężynowy pojedynczy. 

 
Drabinka pozioma – szt. 1  
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Tablica z regulaminem – szt. 1  
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9) Zadanie Nr 9 – Wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Skórkowicach 

Dz. nr ew. gr. 102 obręb Skórkowice 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 102 w obrębie Skórkowice, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 

 
 

Wyciąg górny – 1 szt. 
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Motyl A – 1 szt.  

 
Orbitrek – 1 szt. 

 
Jeździec – 1 szt. 
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Tablica z regulaminem – szt. 2 (osobno dla urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw) 
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10) Zadanie Nr 10 – Doposażenie placu zabaw w Soczówkach 

Dz. nr ew. gr. 869 obręb Soczówki 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 869 w obrębie Soczówki, gmina Żarnów. 

 

W ramach zgłoszenia posadowienia nowych urządzeń należy także dokonać zgłoszenia 

przeniesienia istniejących elementów do nowej lokalizacji w obrębie działki nr 869 obręb 

Soczówki – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

 

Huśtawka metalowa Bocianie Gniazdo – 1 szt. 

 
Stożek linowy -1 szt. 
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Piaskownica kwadratowa z HDPE – 1 szt.  

Minimalne wymiary piaskownicy 3,0m x 3,0 m 

 
Tablica z regulaminem – szt. 1  
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11) Zadanie Nr 11 – Wykonanie siłowni zewnętrznej w Zdyszewicach 

Dz. nr ew. gr. 520 obręb Zdyszewice 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu odpowiedniego organu, dostawa oraz montaż 

elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 520 w obrębie Zdyszewice, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006.  

 

 

Twister + stepper – 1 szt.  

 
Narciarz pojedynczy – 1 szt.  
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Pajacyk – 1 szt. 

 
Wioślarz pojedynczy – 1 szt. 

 
Orbitrek – 1 szt. 
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Tablica z regulaminem – szt. 1  
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12) Zadanie Nr 12 – Doposażenie placu zabaw w Żarnowie 

Dz. nr ew. gr. 295/2, 295/3 obręb Żarnów 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), dostawa oraz 

montaż elementów. Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej i trawiastej 

zlokalizowany jest na terenie działki nr 295/2, 295/3 w obrębie Żarnów, gmina Żarnów. 

Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu placu zabaw winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania oraz winny spełniać 

wymogi normy PN- 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006. 

Teren działki nr 295/2, 295/3 obręb Żarnów objęty jest strefą obserwacji archeologicznej. 

 

Trap ruchomy - 1 szt. 

 
Huśtawka wagowa– 1 szt. 

Huśtawka wagowa z siedziskami, uchwytami oraz odbojnikami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tablica z regulaminem – szt. 1  
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Wszystkie zdjęcia zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia są zdjęciami 

poglądowymi, mającymi na celu wizualizację elementów placów zabaw i siłowni 

zewnętrznych, nie wskazują one na producenta urządzeń. Zestawy urządzeń 

w poszczególnych miejscowościach winny współgrać ze sobą wizualnie – również 

z istniejącymi już elementami.  

Zamawiający wymaga dokonania zgłoszenia robót po uzgodnieniu lokalizacji urządzeń 

z Zamawiającym. 

Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych wybranych elementów przed 

przystąpieniem do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w celu ich 

akceptacji.  


