
 



 



Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu 

zamówienia w dokumentacji projektowej czy niniejszej Specyfikacji służy wyłącznie określeniu 

standardu jakości.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne 

opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej 

technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego w SIWZ. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający 

wymaga złożenia na etapie składania oferty lub realizacji stosownych dokumentów takich jak 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty 

warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 

wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz SST, których wybór leży po stronie Wykonawcy.  

Dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej 

równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, 

określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również 

na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga 

zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych 

rozwiązań technicznych. 

 Rozwiązania równoważne powinny być zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego tzn. posiadać 

wymaganą funkcję, zbliżony wymiar, zbliżoną kolorystykę, nie niższą jakość. Pod względem estetyki 

nie mogą  odbiegać od wzorów przedstawionych w załączniku graficznym z opisem. 

Elementy wyposażenia placu zabaw mają być wykonane z materiałów o konstrukcji drewnianej, we 

wskazanych przypadkach metalowej, umożliwiających długoletnie użytkowanie oraz wysoką 

odporność na zniszczenia i warunki atmosferyczne, montowane na kotwach stalowych oraz stali 

najpierw ocynkowanej i pomalowanej proszkowo lub w otulinie z tworzywa poliuretanowego. 

Wypełnienia urządzeń muszą być wykonywane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne z 

płyt HDPE . Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu urządzeń powinny spełniać normy 

odpowiednie dla użytego materiału. 

  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczający urządzenia zabawowe przedstawił 

certyfikat ich zgodności z normą PN-EN 1176 wydany przez jednostkę certyfikującą 

uprawnioną  do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. Certyfikaty powinny się 

odwoływać do nazw i  kart katalogowych urządzeń , które Wykonawca zamierza zamontować w 

ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim  i terminowo ważne. 

Każde urządzenie musi mieć swoją kartę katalogową (techniczną), oraz wymaganą po zamontowaniu 

na miejscu tabliczkę znamionową. Oryginały kart katalogowych ( technicznych ) urządzeń muszą być 

dostarczone dla wszystkich urządzeń wyposażenia placu zabaw najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego.  













 


