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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie: dostawa wraz z montażem zestawu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej 
na terenie Ośrodka Terenowego PAŻP w Poznaniu 

 

 

Lp. 

 

Opis przedmiotu  
zamówienia 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie zestawu do STREET WORK-OUT z montażem: 
- drążki wysokie 2 szt. - montaż na wysokości od 210 cm do 235 cm. dł. ok. 
160 cm do 170 cm 

- drążki niskie 2 szt. - montaż na wysokości od 170 cm do 200 cm. dł. ok. 160 
cm do 170 cm 

- drabinka pionowa 1 szt. - wysokość ok. 247 cm – ok. 11 szczebli, szerokość 
120 cm, dł. ok. 360 cm 

- drabinka pozioma 1 szt. - montaż na wysokości ok. 235 cm – ok. 9 szczebli, 
szerokość 120 cm, dł. ok. 360 cm 

- poręcze gimnastyczne 1 szt. - montaż na wysokości 145 cm, rozstaw 55 cm, 
dł.180 cm 

- poręcze niski do pompek 1 szt. - montaż na wysokości 35 cm, rozstaw 55 
cm, dł.130 cm 

- ławka skośna do ćwiczenia mięśni brzucha 1 szt. - montaż na wysokości 110 
cm, rozstaw 40 cm, dł.120 cm 

- ławka prosta 1 szt. - montaż na wysokości 110 cm, rozstaw 40 cm, dł.120 cm 
- worek treningowy podwieszany 1 szt. – zawieszenie na 250 cm 
- koła gimnastyczne 2 szt.- montaż na wysokości 210 cm, rozstaw 50 cm 
-. nawierzchnia EPDM z montażem i obrzeżami 
 
 
Wymagania dot. urządzeń: 
1. Wszystkie elementy konstrukcyjne - słupy, drążki, drabinki - muszą być 
wykonane z czarnej stali konstrukcyjnej. 

Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 
mm i grubość ścianki min. 3 mm. 

Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość 
ścianki min. 5 mm. 

Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 
mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki. 

Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz 
pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub 
grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble). 

Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 
wystawanie ostrych krawędzi. 

Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie 
mniejszej niż 10 mm. 

Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6. 
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający 
dostęp wody do ich wnętrza. 

Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 
3 mm. 

Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego 
poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy 
zabezpieczyć polimerowymi kapturkami. 
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Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, 
zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. 

Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone. 
Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. 
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami 
PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun. 

Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 
16630:2015. 

2.Tablice z regulaminem  
3. Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję 
urządzeń i elementy metalowe 

 
Adres do montażu: Ośrodek terenowy PAŻP w Poznaniu przy ulicy  
ul. Przytoczna 1a (wieża kontroli lotów) 
 

  


